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Pedro Ferreira

Introdução

Foi na década de 1980, sob o mote “quem ama não mata”, que 

o movimento feminista conseguiu finalmente reconhecer que a 

violência contra as mulheres, em especial a de caráter doméstico e 

conjugal, constituía-se em grave problema social e que necessita-

va, portanto, de intervenção do Estado, extrapolando as fronteiras 

militantes. (HEILBORN; SORJ, 1999) Em meio às inúmeras ações, 

análises e estudos sobre o tema, em 1985 foi criada a primeira ex-

periência de política de segurança pública voltada para o combate 

à violência doméstica (PASINATO; SANTOS, 2008): a Delegacia 

1 trabalho apresentado originalmente no Xiv Congresso Brasileiro de sociologia, de 28 a 31 de 
julho de 2009, rio de Janeiro.
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de Defesa da Mulher, em São Paulo. (DEBERT; GREGORI, 2002; 

VIEIRA, 2007; PASINATO; SANTOS, 2005) Criada com o objetivo 

de “oferecer atendimento às mulheres em situações de violação 

de direitos, quaisquer que fossem” (IPEA, 2009a, p. 17), a expe-

riência de criação desse tipo de instituição representou, naquele 

momento, praticamente um sinônimo de política pública de se-

gurança para as mulheres.   

Ao longo das últimas décadas, as Delegacias Especializadas de 

Atendimento à Mulher (DEAMs) se multiplicaram por todo o país 

e passaram por diferentes transformações, sendo foco de atenção 

de inúmeros estudos acadêmicos que objetivavam compreender os 

meandros do seu funcionamento. (SOARES, 1999; MUNIZ, 1996; 

CARRARA; VIANNA; ENNE, 2002; MACHADO, 2002; RIFIOTIS, 

2004) Da mesma maneira, as políticas públicas de segurança vol-

tadas para o enfrentamento da violência contra as mulheres foram 

passando por transformações nesse período. Desde a década de 

1980 e até meados dos anos 2000, as políticas enfocaram a dimen-

são do combate, cujo eixo estava na “preocupação em possibilitar 

um atendimento emergencial às mulheres vítimas de violência 

e [na] realização de campanhas para alterar as percepções sobre 

esse fenômeno.” (IPEA, 2007, p. 248) Naquele momento, os in-

vestimentos eram direcionados à criação e manutenção de DEAMs 

e Casas Abrigo, bem como à capacitação dos agentes de seguran-

ça. (IPEA, 2007, 2008a, 2009a, b) A partir de 2004,2 percebe-se a 

incorporação de forma mais efetiva da noção de prevenção e de 

assistência às mulheres, deslocando a ênfase do combate e pro-

movendo uma ampliação conceitual da política, bem como do 

escopo das ações que passaram a transcender o restrito foco das 

políticas de segurança pública. Neste contexto, ganha espaço a 

proposta de construção de redes compostas por todos os serviços 

2 Com a criação da secretaria especial de Políticas para as Mulheres, da Presidência da república 
(sPM/Pr).
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que atendem as mulheres, cujo objetivo é oferecer-lhes um aten-

dimento integral – e não mais apenas emergencial – que considere 

todas as dimensões que envolvam o aprimoramento dos mecanis-

mos de prevenção e enfrentamento da violência, como a saúde, 

a justiça, a segurança pública, a assistência social, o trabalho, a 

educação e a cultura.

O que se pode perceber, porém, é que, a despeito da ampliação 

conceitual do escopo das políticas, o aparato estatal da segurança 

pública – principalmente as DEAMs, as Delegacias de Polícia (DPs) 

e o serviço de emergência 190, da Polícia Militar – continua a ser 

porta de entrada privilegiada das mulheres ao universo do Estado 

em sua busca por proteção e reparação de direitos, seja pela sua 

maior disponibilidade no espaço nacional, seja pela relação direta 

que se estabelece entre violência e “polícia”.

Neste contexto, cada vez mais se tem falado sobre a necessidade 

de se desenhar uma política de segurança pública numa perspecti-

va feminista,  muito embora não se apresente mais elaboradamen-

te o seu desenho. (BIANCARELLI, 2006) Parte-se da identificação 

de uma nova forma de manifestação de violência que incide sobre 

as mulheres de forma particular. Para além da violência domésti-

ca e familiar, as mulheres têm também sofrido mais intensamente 

as consequências da violência urbana e do crime, sobretudo nas 

áreas conflagradas. (ANISTIA INTERNACIONAL, 2008)

Uma recente e importante fonte de informações a esse respei-

to é a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, criada pelo 

Governo Federal em 2005, com o objetivo de atender e orientar as 

mulheres em situação de violência. Além de ser uma fundamental 

porta de entrada para a rede de serviços ofertados pelo Estado, a 

Central tem produzido um relevante banco de dados com infor-

mações para o estudo e análise do fenômeno da violência contra as 

mulheres no Brasil e, assim, subsidiar o aprimoramento e formu-

lação das políticas públicas na área.
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Muito embora as reclamações sejam, na sua maioria, referentes 

a situações de violência doméstica e familiar, os dados coletados 

a partir dos atendimentos realizados na Central trazem elementos 

para se pensar a relação entre instituições de segurança pública e o 

atendimento às mulheres em situação de violência. Oferecem-se, 

assim, novos subsídios para fomentar a reflexão sobre uma políti-

ca de segurança pública numa perspectiva feminista. 

Neste texto, nos propomos a empreender uma análise dos da-

dos oriundos da Central de Atendimento no que se refere às re-

clamações registradas acerca dos serviços de segurança pública 

no atendimento a mulheres em situação de violência doméstica 

e familiar.3 O objetivo é, portanto, identificar as principais falhas, 

abusos e situações de despreparo enfrentadas pelas mulheres na 

busca por apoio do Estado, em particular naqueles serviços que 

aparecem de forma mais recorrente nos registros e, por coinci-

dência, aqueles de maior importância nas situações de violência 

enfrentadas, como o são as delegacias de polícias, especializadas 

ou não, e o serviço de emergência da Policia Militar. 

Para dar conta dessas questões, este texto é composto por 

quatro seções além desta introdução. Logo em seguida, são apre-

sentadas algumas considerações metodológicas sobre esta aná-

lise, seguidas de um breve histórico descritivo da Central de 

Atendimento à Mulher. Na seção seguinte, será apresentado o 

retrato das reclamações recebidas a partir dos dados quantitati-

vos e, logo após, a análise dos relatos das reclamações. Por fim, 

são apresentadas considerações finais que apontam para as novas 

questões encontradas sobre a relação entre políticas de segurança 

pública e violência contra as mulheres.

3 a Central recebe reclamações não relacionadas a situações de violência doméstica e familiar, 
porém em quantidade bastante restrita. Para este estudo, optou-se por trabalhar somente o 
foco da violência doméstica e familiar, por ser este o objeto da lei Maria da Penha.
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Sobre esta análise

Esta análise se inscreve no marco teórico da epistemologia fe-

minista, que nas últimas décadas vem se consolidando como uma 

importante vertente crítica da produção de conhecimento nas 

Ciências Sociais em geral. Tal crítica tem sido especialmente pro-

dutiva, sobretudo no questionamento das categorias de análise e 

dos modelos explicativos tradicionais. Ou seja, tem apontado os 

“pontos cegos” do pensamento social, tais como “a construção do 

objeto da Sociologia e da constituição do sujeito do conhecimento 

sociológico.” (MARIANO, 2008, p. 9)

Nesta viragem crítica, se coloca em suspeição a pretensa 

neutralidade e objetividade da Ciência, demonstrando-se que o 

sujeito do conhecimento, tido como abstrato e não marcado, cor-

responde ao modelo masculino da humanidade. Em substituição 

a essa “objetividade masculinista” (HARAWAY, 1995), opta-se por 

uma “objetividade feminista e corporificada”, assentada no po-

sicionamento dos saberes e dos sujeitos produtores de conheci-

mento, tal como propõe Donna Haraway (1995). Para essa autora, 

todo conhecimento é político, parcial e responsável, porque, em 

função da explicitação do seu posicionamento, é capaz de respon-

der pelas condições da sua produção por meio de uma constante 

vigilância crítica sobre elas.  

Partindo-se dessas premissas, cabe situar as condições de pro-

dução desta análise. Ela guarda um duplo objetivo na sua origem: 

por um lado, pretende-se uma análise técnica crítica da própria 

Central, com vistas a subsidiar melhorias na oferta do serviço e 

no seu desenho – deste primeiro objetivo, resultou um pequeno 

relatório técnico voltado à gestão da política pública. Por outro 

lado, também almeja-se produzir conhecimento sobre o fenôme-

no contemporâneo da violação dos direitos das mulheres no país.   
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Para tanto, dividimos a análise em duas etapas: i) quantitativa: 

com informações sociodemográficas de quem liga e dados específi-

cos sobre a demanda; e ii) qualitativa: a partir dos registros produzi-

dos pelas atendentes da Central, com base no que escutam durante 

o atendimento realizado. Tratam-se, portanto, de relatos de segun-

da ordem. Sendo assim, conta-se com diferentes filtros subjetivos, 

os quais, contudo, não impõem grandes limitações à análise. 

Todos os relatos das reclamações registradas ao longo de 2008 

foram lidos, analisados e reagrupados. Como o “Ligue 180” é um 

serviço relativamente novo, há, ainda, algumas arestas no seu 

desenho que análises como esta contribuem para identificar e 

sugerir modificações. Nos dados sobre as reclamações, mais es-

pecificamente, encontramos certa imprecisão nas categorias uti-

lizadas para a sua classificação, o que permite grande margem de 

discricionariedade e subjetividade na categorização efetuada pe-

las atendentes do serviço a cada atendimento realizado, possibi-

litando distintas interpretações de fenômenos idênticos e, assim, 

distorções nas análises estatísticas. Para fins deste estudo, por-

tanto, construímos outras categorias analíticas a partir das recor-

rências apresentadas nos registros, reveladoras da relação entre 

as demandantes e os agentes dos serviços de segurança pública.

A Central de Atendimento à Mulher

A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 é uma cen-

tral de atendimento telefônico da Secretaria Especial de Políticas 

para as Mulheres (SPM), que tem por objetivo receber denúncias/

relatos de violência e reclamações sobre os serviços da rede, além 

de orientar as mulheres sobre seus direitos, encaminhando-as 

para os serviços da Rede de Atendimento à Mulher em Situação 
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de Violência4 quando necessário. A Central funciona por meio do 

número 180, caracterizado como número de utilidade pública, 

podendo ser acessado gratuitamente de qualquer terminal telefô-

nico (móvel ou fixo, particular ou público) todos os dias da sema-

na, inclusive domingos e feriados, em qualquer horário.5 

O número 180 surgiu a partir de uma demanda da Lei n. 10.714, 

de 13 de agosto de 2003, que autoriza o Poder Executivo a disponi-

bilizar, em âmbito nacional, número telefônico destinado a atender 

denúncias de violência contra a mulher. (BRASIL, 2003) De acordo 

com a lei, seria de responsabilidade das Delegacias Especializadas 

de Atendimento à Mulher o atendimento às ligações, devendo 

o número ser composto por três dígitos e de acesso gratuito. Por 

meio de ato específico, a Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel) atribuiu o número 180 para o atendimento descrito na 

legislação referida, caracterizando esse como serviço de utilidade 

pública de emergência. Em novembro de 2005, a SPM centralizou o 

atendimento e constituiu a Central de Atendimento à Mulher.  

Por conta do disposto nas legislações específicas, as listas 

de números de utilidade de emergência, bem como as teclas de 

emergência disponíveis nos telefones públicos, trazem o número 

180 como número de acesso às Delegacias Especializadas e, por 

isso, grande parte das ligações que chegam na Central vem em 

busca de supostos atendimentos pelas DEAMs.

4 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 ao encaminhamento adequado das mulheres em 
situação de violência, e ao desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção. integram a 
rede não apenas os serviços especializados de atendimento às mulheres (casas-abrigo, centros 
de referência, deaMs, Juizados especiais, etc.), mas também os serviços não especializados que 
as atendem, como as delegacias comuns da polícia civil, os serviços de saúde, o número 190 da 
Polícia Militar, entre outros. 

5 todas as atendentes trabalham a partir de um sistema informatizado composto por: i) um 
módulo de informações permanentemente atualizado sobre tipos de violência contra as 
mulheres, sobre a lei Maria da Penha e outras legislações relacionadas à garantia aos direitos 
da mulher e sobre a sPM; ii) um módulo com endereços e telefones de serviços que compõem a 
rede de atenção à mulher; e iii) um módulo de registros que permite a classificação dos relatos 
de violência e das reclamações sobre os serviços da rede.
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A Central começou a funcionar, em caráter experimental, em 

novembro de 2005, de segunda a sexta-feira, apenas em horário 

comercial, a partir de um acordo de cooperação técnica entre a 

SPM e o Ministério da Saúde, que viabilizou a infraestrutura, os 

recursos tecnológicos e humanos até abril de 2006. A partir de 

então, a Central passou a funcionar em instalações próprias, com 

nova infraestrutura e maiores recursos. O horário de atendimento 

foi expandido, o serviço passou a funcionar 24 horas por dia, inin-

terruptamente, e o número de posições de atendimento aumen-

tou de quatro para 20.6

Desde a sua criação, a Central tem apresentado um aumento 

significativo no volume de ligações recebidas e de atendimentos 

efetuados. Entre 2005 e 2008, houve um crescimento de mais de 

1.700% no total de atendimentos realizados, que passou de quase 

15 mil, no primeiro ano de funcionamento do serviço, para cerca 

de 271 mil, em 2008. Essa evolução, aparentemente, deve-se não 

só às melhorias metodológicas e tecnológicas implementadas ao 

longo dos três primeiros anos de funcionamento da Central, mas 

também à sanção da Lei Maria da Penha e à divulgação do serviço.7 

A Central coleta dados cadastrais das mulheres que procuram 

o serviço (faixa etária, escolaridade, estado civil, cor/raça, entre 

outros), bem como registra detalhada e padronizadamente todos 

os atendimentos prestados. Os atendimentos podem ser classifi-

cados como: i) informação: é o repasse de informações técnicas 

relacionadas à temática do serviço e que são respondidas com base 

na consulta ao banco de dados; ii) denúncia/relato de violência: 

6 Posições de atendimento (Pa) são as cabines disponíveis para as atendentes desenvolverem 
suas atividades. O número de Pas corresponde à capacidade de atendimento do serviço.

7 Considerando que a atual capacidade instalada não suporta o crescimento da demanda 
apresentado no último ano, será dobrado o número de postos de atendimento e implementados 
novos mecanismos tecnológicos que facilitarão o fluxo e acompanhamento das demandas 
recebidas na Central junto aos órgãos/instituições de competência nos estados e municípios, 
em especial a Ouvidoria da sPM, o Ministério Público, as corregedorias de polícia, os organismos 
governamentais de políticas para as mulheres e os conselhos de direitos.
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é todo registro de informações relacionadas aos atos de violência 

relatados pelas pessoas que procuram a Central; iii) reclamação: é 

o registro de críticas ao funcionamento inadequado dos serviços 

que compõem a rede de atendimento às mulheres; iv) elogio: é o 

registro da manifestação de satisfação das (os) usuárias (os) refe-

rente aos serviços que compõem a rede em todo o país; v) suges-

tão: é o registro das propostas recebidas de melhoria ou de ações 

no âmbito do combate à violência contra as mulheres; e vi) ser-

viços: é o encaminhamento das (os) usuárias (os) aos serviços que 

compõem a rede de atenção às mulheres.

Outra peculiaridade que deve ser ressaltada diz respeito à 

metodologia de encaminhamento dos registros de reclamações 

recebidas. A cada atendimento realizado pela Central, em espe-

cial a cada encaminhamento para serviços da Rede, as atendentes 

orientam as mulheres para que, em caso de não receberem o aten-

dimento adequado nos serviços procurados – sejam eles especia-

lizados ou não –, procurem novamente a Central, informando o 

tipo de dificuldade encontrada. Ainda não é possível identificar 

quantos dos registros de reclamação recebidos são decorrentes 

de encaminhamentos realizados pelo Ligue 180, mas estimamos, 

com base na leitura dos relatos, que a maioria das reclamantes são 

usuárias reincidentes da Central. Importante destacar, ainda, que 

todos os registros de reclamação são encaminhados à Ouvidoria 

da SPM, que recebe os registros realizados no atendimento e en-

caminha e/ou apura de acordo com o caso.

Especificamente em relação ao mau atendimento recebido 

nos serviços da Rede, foi realizado, em julho de 2008, um traba-

lho de capacitação/sensibilização junto às atendentes da Central 

para melhor percepção dos relatos de reclamações no discurso das 

usuárias do serviço. Isso porque muitas vezes as reclamações não 

correspondem à principal demanda das mulheres que procuram 

o serviço, mas é importante que a atendente perceba e informe a 
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recorrência destas situações. Com isso, houve um aumento sig-

nificativo no número de registros de reclamações, que passaram 

de uma média mensal de 76 atendimentos, entre janeiro e junho 

de 2008, para 250, entre julho e agosto, um aumento de 227% na 

média mensal.

O aumento no número de registros de reclamações também 

evidenciou a necessidade de rever as classificações adotadas e a 

necessidade de um trabalho, junto às atendentes, acerca da orga-

nização, das atribuições e competências de cada um dos serviços 

que compõem o aparato da segurança pública.  

Retrato das reclamações recebidas

A criação da Central de Atendimento à Mulher, em 2005, re-

presentou a instauração de um novo elo da Rede de Atendimento 

às Mulheres em Situação de Violência, ao lado de serviços como 

casas-abrigo, centros de referência e delegacias de polícia. No en-

tanto, além de ser um serviço ofertado às mulheres, a Central fun-

ciona como uma porta de entrada para outros serviços integrantes 

da Rede, realizando encaminhamentos e fornecendo orientações, 

e também como um instrumento que monitora a atuação de cada 

uma dessas instituições do Estado. Cabe ao Ligue 180, portanto, 

ouvir a sociedade a respeito do atendimento recebido em cada 

serviço que integra a Rede e, a partir desse acompanhamento jun-

to às/aos usuárias/os, estabelecer um fluxo para que as eventuais 

reclamações alcancem os órgãos competentes e possam ser, se não 

solucionadas, ao menos discutidas no âmbito de cada instituição 

com o intuito de aprimorar os atendimentos prestados.

É a partir desse eixo de ação da Central, como um mecanismo 

de monitoramento e avaliação da Rede, que se desenvolve a análise 

sobre as reclamações recebidas no Ligue 180. É importante con-

textualizar, antes, o tamanho da rede de serviços de enfrentamen-
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to da violência contra as mulheres disponível hoje no país, pois é 

essa a estrutura do Estado ofertada às mulheres na realidade local 

e sobre a qual se constroem as queixas que aqui serão relatadas. 

Desde 2004, com as modificações no escopo da política de 

enfrentamento à violência contra as mulheres, o número de ser-

viços, bem como a natureza dos mesmos, vem se ampliando sig-

nificativamente. Atualmente, estão à disposição da sociedade 681 

serviços especializados de atendimento às mulheres em situação 

de violência, dentre os quais: 418 delegacias ou postos especiali-

zados; 132 centros de referência; 68 casas-abrigo; e 63 juizados 

ou varas especiais de violência doméstica e familiar.8 Ainda que 

tenha crescido substancialmente ao longo dos anos, a Rede hoje 

existente ainda é limitada para responder a todas as demandas 

existentes, tanto em termos de quantidade de serviços disponí-

veis, quanto em relação à sua concentração territorial (ver Tabela 

1 do Anexo). Para além dos serviços especializados, outros ser-

viços, mesmo que não específicos, atendem um grande número 

de mulheres em situação de violência, a exemplo das delegacias 

comuns da polícia civil,9 do número emergencial da polícia mi-

litar (190), das defensorias públicas etc. É sobre esse conjunto de 

instituições, especializadas ou não, que as reclamações recebidas 

pela Central discorrem.

Em 2008, a Central realizou cerca de 271 mil atendimentos, 

número quase 33% superior ao verificado para o ano de 2007 (ver 

Tabela 2 do Anexo). Isso não significa, porém, que foram aten-

didas 271 mil mulheres, pois uma única ligação pode conter uma 

ou mais demandas. A maioria dos atendimentos realizados no 

ano consistiu no encaminhamento de mulheres em situação de 

violência para os serviços da Rede (37,7%) e na prestação de in-

8 Criados a partir da lei Maria da Penha.

9 em 2006, havia no país pouco mais de 5 mil Unidades Operacionais da Polícia Civil (não 
especializadas), segundo dados do Ministério da Justiça.
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formações (52%).10 As denúncias ou relatos de violência respon-

deram por cerca de 9% e as reclamações por menos de 1% do total 

de atendimentos realizados. Esses percentuais confirmam que, 

mais do que captar denúncias ou acompanhar o desempenho dos 

serviços, o foco da Central é orientar e oferecer ajuda às mulheres 

em situação de violência, motivo pelo qual foi criada em 2005.

Perfil das/os reclamantes

Comparativamente aos outros atendimentos prestados pela 

Central, portanto, são poucas as mulheres (ou homens) que pro-

curam o Ligue 180 para realizar reclamações sobre instituições 

da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. 

Ainda que seja um público mais restrito, o perfil das/os reclaman-

tes em nada difere daquele identificado para as demais pessoas 

que procuram a Central para outro tipo de atendimento, ou seja, 

não é possível identificar, pelos dados disponíveis, característi-

cas específicas para aqueles/as que optam por denunciar um mau 

atendimento recebido nos serviços ofertados pelo Estado.

Faz-se necessário ressaltar um importante aspecto metodo-

lógico que se refere à alta taxa de não resposta à demanda por 

informações, como estado civil, idade, entre outras. Se, por um 

lado, esse fato está diretamente relacionado à juventude do servi-

ço e à permanente necessidade de se trabalhar junto às atendentes 

para que se possa coletar os dados da melhor maneira possível, 

por outro, não há como desconsiderar a natureza do fenômeno da 

violência contra as mulheres que envolve sentimentos como ver-

10 dois movimentos importantes merecem ser mencionados entre os anos de 2007 e 2008: 
a) o aumento expressivo na quantidade de informações fornecidas pela Central, em função 
basicamente de uma maior divulgação do serviço e da lei Maria da Penha, tema mais 
demandado pelas mulheres/homens que procuram o serviço; e b) redução de 20 pontos 
percentuais no encaminhamento de mulheres para serviços: neste caso, a maior e melhor 
capacitação das operadoras para o atendimento produziu um resultado, que foi a redução do 
encaminhamento para diversos serviços na cidade da demandante e um maior foco com o 
encaminhamento apenas para o serviço mais adequado. 
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gonha e medo e que, portanto, pode desestimular a identificação 

daquelas em situação de violência. Optou-se, aqui, por apresentar 

as distribuições da população pelas diversas categorias descon-

tando-se a taxa de não informados. Os dados completos, porém, 

estão disponíveis nas tabelas dispostas no anexo deste texto.

Inicialmente, pode-se perceber que são de fato as mulheres 

as que mais reclamam do atendimento recebido nos serviços, se-

jam elas as próprias “vítimas” da situação de violência, sejam elas 

amigas ou familiares que constroem um círculo de solidariedade 

e denunciam comportamentos entendidos como não aceitáveis 

para agentes públicos (ver Quadro 1 no Anexo). 

A grande maioria das mulheres reclamantes encontra-se na 

faixa de 20 a 40 anos de idade (67% delas) e são casadas ou estão 

em uniões estáveis (59,8%). Há, no entanto, uma sobrerrepre-

sentação desses grupos de mulheres, uma vez que aquelas de 20 a 

40 anos de idade representam apenas 32% da população feminina 

brasileira11 e as casadas ou em união estável não somam mais do 

que 36% das mulheres do país.12 Nessa faixa etária, as mulheres já 

se encontram sexualmente ativas e no auge da sua fase reprodu-

tiva, sendo comum a recorrência de casamentos e recasamentos, 

seguidos de conflitos conjugais, o que amplia a probabilidade de 

que enfrentem situações de violência e, consequentemente, de 

que procurem os serviços ofertados pelas instituições públicas e 

venham a fazer reclamações quanto ao atendimento ali recebido.  

Ademais, esse dado

[...] também permite levantar a hipótese de que, por se tratar de 
uma geração que vive numa conjuntura histórica em que a luta 
contra a violência é pervasiva a toda a sociedade, essas mulheres 
se sentem legitimadas a denunciar as relações violentas em que 

11 segundo dados da Pesquisa nacional por amostra de domicílios de 2007 (Pnad) do instituto 
Brasileiro de Geografia e estatística (iBGe, 2007).

12 segundo dados do Censo demográfico de 2000 do iBGe.
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se encontram, procurando ajuda. (BONETTI; PINHEIRO; FER-
REIRA, 2008, p. 5)

No caso dos dados relativos à escolaridade, a Central coleta 

informações sobre o último nível de ensino que a pessoa cursou 

ou está cursando. Quase 90% das mulheres que efetuam reclama-

ções junto ao Ligue 180 possuíam até nível médio completo, sendo 

que a proporção de analfabetas entre as que procuram o serviço é 

insignificante (0,9%), tanto na comparação com aquelas que são 

alfabetizadas, quanto com a distribuição da população feminina 

no país (10% das mulheres brasileiras eram analfabetas, em 2007). 

Levanta-se a hipótese, portanto, de que o serviço telefônico não 

chega àquelas mulheres que não têm inserção na cultura das letras, 

sendo um serviço mais acessível às mulheres educadas, e que estas 

tendem a reclamar com menor frequência dos serviços do Estado. 

Já em relação às informações sobre raça/cor, importa conside-

rar que esse é o quesito que apresenta maior taxa de não resposta 

(quase 17%), o que evidencia as dificuldades ainda existentes – e 

recorrentes nos mais diversos registros administrativos ou pes-

quisas domiciliares – na construção e afirmação de uma identida-

de que foi, durante séculos, escamoteada pelo mito da democracia 

racial e da miscigenação cordial. Assim, há que se considerar uma 

prevalência maior das populações preta e parda na distribuição 

dos atendimentos do Ligue 180 quando comparadas à distribuição 

da população feminina no país: 56,6% das reclamantes que infor-

maram sua cor/raça eram negras, enquanto esse percentual é de 

inferiores 48% para as mulheres brasileiras. Em sentido oposto, 

41% das atendidas pela Central eram brancas, frente a uma po-

pulação feminina total que concentra 50,6% de mulheres nessa 

condição de raça/cor. Como principal hipótese para explicar tal 

discrepância, recorre-se ao conceito de racismo institucional, 

entendido como aquele que
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[...] não se expressa por atos manifestos, explícitos ou declarados 
de discriminação orientados por motivos raciais. Ao contrário, 
o racismo institucional atua de forma difusa no funcionamento 
cotidiano de instituições e organizações, que passam a operar 
de forma diferenciada na distribuição de serviços, benefícios e 
oportunidades a diferentes grupos raciais. (IPEA, 2007, p. 10)

Muitos são os relatos de mulheres violentadas pelas institui-

ções do Estado, especialmente em função da reprodução de es-

tereótipos e preconceitos que banalizam a violência doméstica e 

familiar. A essas situações, soma-se o racismo institucional, que 

torna ainda mais difícil para as mulheres negras o acesso qualifi-

cado aos serviços e, consequentemente, o rompimento do ciclo 

da violência.

Finalmente, no tocante à distribuição regional dessa popu-

lação, os dados apontam que 56% das reclamantes residem em 

unidades da federação da região Sudeste. Há, novamente, uma so-

brerrepresentação das mulheres dessa região na comparação com 

a distribuição da população feminina no Brasil de modo geral, que 

chega somente a 41%. Nesse caso, a explicação encontra-se tanto 

na maior densidade populacional desses estados, quanto na maior 

oferta de serviços, especialmente no estado de São Paulo, que, 

junto ao Rio de Janeiro e Minas Gerais, concentra 44% dos servi-

ços especializados disponíveis no país. 

Perfil das reclamações

Durante todo o ano de 2008, foram recebidas 1.959 reclama-

ções sobre os serviços especializados ou não de atendimento às 

mulheres, o que equivale a apenas 0,7% do total de atendimentos 

efetuados pela Central. Isso não significa, obviamente, que não 

haja um número maior de críticas e denúncias a respeito dos aten-

dimentos recebidos, ou que o conjunto de serviços que atende às 

mulheres em situação de violência esteja funcionando da maneira 
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mais adequada, segundo as normas técnicas produzidas pela SPM 

e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da 

Justiça. De fato, há que se destacar a prevalência de uma cultura 

que não associa o bom atendimento nos equipamentos públicos a 

uma questão de acesso a direitos e, portanto, não estimula a de-

núncia e a reclamação aos órgãos competentes. Há, muitas vezes, 

uma noção de que o agente público, ao efetuar um bom atendi-

mento, está “prestando um favor” à mulher e não garantindo o 

seu direito a um serviço de qualidade e eficiência. Configura-se, 

assim, um quadro de violência que se soma à agressão doméstica e 

familiar (ou pública) e àquela praticada pelo Estado e que pode ser 

denominada violência institucional. 

Ademais, as condições de fragilidade e instabilidade vivencia-

das pelas mulheres não evidenciam o mau atendimento como a 

questão mais importante a ser resolvida no momento. Quando se 

analisam os relatos registrados nos mais diversos tipos de denún-

cias de violência recebidas na Central (como tentativa de homicí-

dio, agressão física ou cárcere privado, por exemplo), é bastante 

recorrente a narrativa de que essas mulheres já procuraram os 

serviços existentes na cidade, em especial DEAMs ou delegacias 

comuns, e de que foram mal atendidas. A reclamação nem sempre 

se constitui em objeto da ligação ao Ligue 180, podendo não ser 

assim percebida pela mulher que procura a Central ou pela opera-

dora que a atendeu.

No entanto, é importante destacar o expressivo aumento na 

quantidade de reclamações recebidas no serviço, que passou de 

904 para 1.959 entre 2007 e 2008, um crescimento de 116% (ver 

Tabela 2 do anexo). Não há um único fator para explicar esse fe-

nômeno, mas certamente, entre as causas, é possível destacar: i) 

a ampliação da Rede Especializada de Atendimento: incremen-

to de 12% no período na oferta de serviços; ii) maior divulgação 
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e conhecimento da Central; e iii) capacitação das atendentes da 

Central sobre o tema de reclamações. 

Ainda que os números sejam de pequena monta, importan-

tes aspectos podem ser apreendidos da análise das informações 

produzidas, especialmente dos relatos, tal como se verá na seção 

seguinte. Inicialmente, cabe destacar que os serviços que mais 

apresentam registros de reclamação na Central são as Delegacias 

de Polícia, especializadas ou não no atendimento à mulher, segui-

das do número 190, de atendimento telefônico da polícia militar: 

juntos, respondem por quase 90% do total de reclamações regis-

tradas (ver Tabela 3 do Anexo).13 

Segundo a Constituição Federal (CF), às polícias militares ca-

bem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, estando 

subordinadas aos governadores dos estados e do Distrito Federal. 

O número 190 é o número de utilidade pública de emergência da 

polícia militar, devendo ser acionado para casos de delitos que 

necessitem de atendimento de urgência, incluindo aqueles re-

lacionados à violência doméstica e familiar contra as mulheres. 

(BRASIL, 1988)

A CF, em seu artigo 144, § 4°, determina que às polícias civis, 

dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem as fun-

ções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. Esses 

serviços – especializados ou não – devem estar preparados para o 

atendimento de mulheres que vivenciem qualquer tipo de violên-

cia. Em caso de violência doméstica e familiar, a Lei n. 11.340/06 

(Lei Maria da Penha) dispõe sobre os procedimentos a serem ado-

tados pela autoridade policial. (BRASIL, 1988, 2006)

13 em 2007, esse percentual alcançava “apenas” 70%, não porque os serviços de segurança eram 
menos reclamados, mas porque grande parte das reclamações sobre essas instituições estava 
agregada na categoria “outros”, que somou 26% do total de reclamações daquele ano, em 
função de mudanças na base de dados que impossibilitaram a identificação dos serviços-alvo 
das reclamações entre janeiro e abril de 2007.
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O grande foco das reclamações encontra-se, portanto, no 

aparato da segurança pública, espaço mais procurado pelas mu-

lheres quando é tomada a decisão, ainda que impulsiva ou tem-

porária, de denúncia e de rompimento do ciclo da violência. Por 

serem em grande parte dos casos as portas de entrada ao aparato 

estatal, amplia-se a importância de um bom atendimento, aco-

lhedor e humanizado, e da prestação de um serviço de qualidade, 

em obediência ao disposto nas leis e normas vigentes. É exata-

mente em cima desses dois pontos que se concentram as recla-

mações recebidas pela Central em relação às DEAMs, às delegacias 

comuns da polícia civil e ao número 190 da Polícia Militar. De 

modo geral, as queixas estão relacionadas: i) ao despreparo e à 

falta de comprometimento na aplicação da legislação vigente; e ii) 

ao atendimento inadequado em função de comportamentos que 

reproduzem estereótipos e preconceitos no atendimento. Os da-

dos apontam, assim, para a necessidade contínua de capacitação e 

qualificação dos profissionais e de divulgação da nova lei de forma 

ainda mais intensa.

Relatos sobre as reclamações

Cada uma das reclamações recebidas na Central é classificada 

tanto em relação ao serviço ao qual se refere, quanto em relação ao 

seu conteúdo. Nesse caso, os relatos são classificados em diferentes 

categorias, tais como: omissão, despreparo, atendimento inade-

quado, dificuldade de acesso, falta de providência sobre o boletim 

de ocorrência, recusa em registrar o boletim de ocorrência, en-

tre outras. Na análise dos registros, porém, foi possível perceber 

que as classificações sobre as quais se agrupam os registros hoje na 

Central guardam certa imprecisão, conforme já relatado. Assim, 

optamos por não trabalhar as informações quantitativas sobre o 

conteúdo das reclamações armazenadas no banco de dados, mas 

violencia-de-genero-1a-reimpressao.indd   162 09/01/2018   17:22:20



Violência de gênero contra mulheres 163

apenas os registros qualitativos informados pelas atendentes e que 

permitem conhecer de forma mais fidedigna esse conteúdo. 

Para este estudo, criamos, então, outra forma de organiza-

ção dos relatos, a partir de três grandes grupos de reclamações, 

comuns aos três serviços em análise. Tais reclamações aparecem 

tanto em casos de atendimento efetivado quanto naqueles em que 

houve recusa de atendimento às reclamantes pelos agentes de se-

gurança pública. 

Problemas infraestruturais

Neste grupo, enquadram-se as reclamações que denunciam a 

precariedade dos serviços oferecidos relativas à ausência de in-

fraestrutura adequada para o seu pleno funcionamento. Dentre 

elas, encontram-se: a falta de viatura, telefone sem resposta, de-

manda fora da jurisdição do serviço, delegacias fechadas e falta de 

recursos humanos.

Na sequência, citamos partes de alguns desses relatos que evi-

denciam a precariedade no diz respeito à infraestrutura:

1. Cidadã relata que ligou para o 190 solicitando uma viatura 

no local. Os agentes policiais disseram que não poderiam 

fazer absolutamente nada, pois não tinha viatura. Além de 

informar que não podem fazer nada, pois não é de sua com-

petência. 

2. Cidadã reclama do 190 por não ter comparecido no local 

solicitado numa situação de emergência (violência domés-

tica e familiar) após ter ligado por três vezes. A atendente 

informou que talvez não comparecessem devido a muitos 

chamados urgente na sua frente.

3. Cidadão relata que compareceu à delegacia comum para 

pedir socorro para sua vizinha que é mantida em cárcere 
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privado. Foi atendido por um agente que falou que não era 

da competência daquela delegacia e que se eles não estavam 

dando conta dos problemas da sua jurisdição, imagine da 

outra jurisdição. 

4. Cidadã reclama que esteve na delegacia de mulher e a aten-

dente se recusou a fazer o boletim de ocorrência, alegando 

que o sistema estava fora do ar. A atendente pediu para a 

cidadã retornar no dia seguinte porque a DEAM fechava às 

19h e só havia um escrivão atendendo. 

5. Cidadã foi à delegacia comum e foi atendida por um guarda 

que disse que as delegacias estavam em greve e ela não po-

deria registrar o boletim de ocorrência. 

6. Cidadã compareceu à delegacia comum para registrar um 

boletim de ocorrência por ter sofrido violência, porém a 

pessoa que estava na recepção informou que naquela dele-

gacia não fazia boletim de ocorrência no período da manhã, 

somente à tarde. 

7. Cidadã relata que foi à DEAM para registrar um BO. Depois 

de registrada a denúncia, a delegada a encaminhou para fa-

zer o exame de corpo delito e informou à vítima que não 

tinha nenhuma viatura e, se ela quisesse, que arrumasse 

carona ou desse algum jeito, pois precisava do exame ainda 

hoje. 

8. Cidadã reclama que na DEAM não tem nenhuma delegada. 

Há um delegado titular da 99ª DP que está respondendo 

pela DEAM nos expedientes, mas as moradoras da cida-

de querem uma delegada na DEAM. As cidadãs se sentem 

constrangidas em falar com um homem na delegacia.

9. Cidadã está revoltada com as propagandas enganosas que vê 

ou escuta na televisão. Precisou do atendimento na DEAM 

e quando chegou ao local estava fechada. Infelizmente, não 
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pode contar com o atendimento da DEAM, até porque não 

funciona nos finais de semana e feriados, que são os dias que 

as mulheres mais precisam.

10. Cidadã Renata, 28 anos, relata que na cidade de Quajaru/BA 

não tem delegado durante a semana. Só uma vez por sema-

na (na segunda feira) que a delegada vem da cidade vizinha 

para realizar atendimento.

Reunidos pelo elo comum dos problemas infraestruturais 

como entraves para o pleno funcionamento dos serviços de se-

gurança pública, os relatos deste grupo nos apontam mais dire-

tamente para a ausência e falha do Estado no cumprimento do 

seu dever constitucional de garantidor da segurança de todos e 

todas. Além da falta material objetiva, tais como a falta de viatu-

ras disponíveis ou mesmo situações de falta de recursos humanos, 

observa-se também que, em se tratando de demandas relativas ao 

tema da violência doméstica e familiar, parece haver, subliminar-

mente, um consenso tácito sobre a gravidade menor desse tipo de 

crime, que se revela no entendimento de haver outros casos mais 

urgentes a serem tratados, pouca disponibilidade para o atendi-

mento desses casos, como na situação da delegacia de polícia co-

mum, que só registra tais ocorrências no período da tarde. Esses 

elementos, que figuram nessas situações como pano de fundo dos 

não menos graves problemas infraestruturais, revelam valores de 

uma visão de mundo própria do universo da segurança pública, 

que não entende a violência contra as mulheres, na sua faceta do-

méstica/familiar, como um crime. 

Despreparo dos agentes de segurança pública 

Sob esta categoria foram reunidas aquelas reclamações que 

versam sobre os procedimentos equivocados adotados pelos 

agentes de segurança, em especial no tratamento de demandas 
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de violência doméstica e familiar. Deparamo-nos com relatos de 

tentativas de mediação/conciliação em situações de violência, o 

entendimento de que o serviço não tem competência ou não está 

habilitado para tratar do tema da violência doméstica e familiar, 

desconhecimento dos procedimentos da Lei n. 11.340/06, de-

manda de autorização para prisões em flagrante, entre outros. 

Nos relatos aqui reunidos, a noção de que violência doméstica e 

familiar não é um crime, ou, no melhor dos casos, um crime me-

nor, vai se tornando mais evidente. 

Uma das características marcantes desses relatos é o discur-

so do “conflito de competências”, por meio do qual as mulheres 

deixam de receber atendimento em função de um entendimento 

equivocado por parte dos agentes dos serviços, que têm lidar com 

casos de violência doméstica e familiar, não se configurando em 

sua competência institucional. É possível perceber que parte des-

se discurso se dá mesmo em função do despreparo das agentes que 

acreditam não ser de sua responsabilidade esses temas. No entan-

to, um outro conjunto de relatos reflete mais o uso do conflito de 

competências como uma “desculpa” para que os serviços pos-

sam não atuar em casos considerados não importantes. Espanta, 

ainda, o fato de terem sido identificados registros de agentes de 

DEAMs justificando o não atendimento pela falta de competência 

das delegacias especializadas para lidar com esses casos. Seguem 

alguns relatos:

1. Cidadã relata que na delegacia de polícia foi informada que, 

em casos de violência doméstica, o BO só pode ser regis-

trado em uma DEAM, para que a vítima tenha direito à Lei 

Maria da Penha. 

2. Senhora esteve na DEAM para fazer o BO contra o compa-

nheiro que a agride com frequência, e os policiais se nega-

ram a registrá-lo dizendo que BO relacionado à violência 
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domestica e familiar não era com eles, sendo ela orientada a 

procurar a delegacia civil. 

3. Cidadã informa que procurou a DEAM e foi mal atendida 

pelo funcionário, que informou que lá não era o lugar ade-

quado e que ela deveria procurar uma DP próxima a sua re-

sidência.

4. Cidadã relata que sofre violência física por parte do mari-

do e não consegue atendimento pelo 190 no momento da 

agressão. A cidadã foi orientada a entrar em contato com o 

Ligue 180, que é a central que trata sobre a violência domés-

tica e familiar. 

5. Cidadã compareceu à 50ª delegacia de polícia para registrar 

um BO por ter sofrido violência doméstica e familiar, e o 

delegado que a atendeu recusou-se a fazê-lo, alegando que 

tinha muita coisa para resolver e que a mesma procurasse a 

DEAM.

No campo do não atendimento por despreparo, cabe chamar 

a atenção para dois padrões verificados. O primeiro deles refere-

-se à falta de conhecimento dos procedimentos introduzidos pela 

Lei Maria da Penha (n. 11.340/2006), que inova no que diz res-

peito à descrição dos procedimentos a serem adotados pela auto-

ridade policial em casos de violência doméstica e familiar contra 

a mulher. De fato, as autoridades policiais passaram, com a Lei 

Maria da Penha, a contar com uma série de novos procedimentos 

para os casos de violência doméstica e familiar contra as mulhe-

res, em especial: i) a permissão da autoridade policial para pren-

der o agressor em flagrante sempre que houver qualquer forma de 

violência doméstica contra a mulher; ii) o registro do boletim de 

ocorrência e a instauração do inquérito policial (composto pelos 

depoimentos da vítima, do agressor, das testemunhas (se houver) 

e de provas documentais e periciais); iii) a necessidade de remeter 
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o inquérito policial ao Ministério Público; iv) a possibilidade de 

requerer ao juiz, em 48h, que sejam concedidas diversas medidas 

protetivas de urgência para a mulheres em situação de violência; 

e v) a solicitação ao juiz da decretação da prisão preventiva com 

base na nova lei que altera o código de processo penal. 

A aplicação incorreta da Lei não é de todo surpreendente por 

se tratar de uma norma com relativo pouco tempo de vigência, 

que altera substancialmente o cotidiano de trabalho das delega-

cias, provocando, assim, resistência à sua adequada e completa 

aplicação. (BONETTI; PINHEIRO, 2007) No entanto, é preocu-

pante a quantidade de relatos de despreparo sobre os/as agen-

tes de delegacias especializadas, que, em função da natureza dos 

serviços e dos investimentos públicos, deveriam estar bem mais 

preparados para lidar com as novidades introduzidas pela nova 

legislação do que o verificado na prática. Alguns relatos exempli-

ficam essa situação.

1. Cidadã ligou no 190 e o policial que a atendeu relatou que 

não poderia ir até o local, pois não tinha ordem judicial para 

levar o agressor preso em flagrante;

2. Cidadã compareceu à DP para registrar um boletim de 

ocorrência. No atendimento, o boletim de ocorrência não 

foi registrado porque foi informada de que precisaria de, no 

mínimo, duas testemunhas;

3. A escrivã afirmou que não seria registrado o BO nos ter-

mos da Lei n. 11.340, porque ela não mora mais junto com 

ele e essa lei só atende quem mora junto. No dia seguinte, 

voltou para refazer a ocorrência, sendo atendida por outra 

escrivã, que afirmou poder registrar o BO nos termos da 

Lei n. 11.340, porém, no fórum da cidade, alguns juízes não 

aceitam a lei porque ela desfavorece o homem; 
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4. Cidadã foi agredida por seu cunhado. A vítima foi atendida 

pelo 190 e orientada a procurar a DEAM. Quando chegou 

na delegacia, não conseguiu fazer o boletim de ocorrência, 

pois foi informada que a Lei n. 11.340 só assiste violência 

praticada pelo marido; 

5. Cidadã compareceu à DEAM e foi informada pela escrivã 

que eles não têm obrigação de encaminhar as medidas pro-

tetivas de urgência ao juiz, pois quem tem a obrigação de 

encaminhar é a defensoria pública; 

6. Cidadã relata que procurou a DEAM para registrar um bole-

tim de ocorrência contra o seu agressor, mas não foi infor-

mada da Lei n. 11.340. A cidadã é que disse à delegada que, 

de acordo com a Lei Maria da Penha, tinha o direito de so-

licitar as medidas protetivas de urgência contra o agressor, 

porém a delegada afirmou que a lei citada não apresentava 

nada de novo e que era igual à lei anterior. A delegada ainda 

disse que a cidadã teria de se encaminhar ao fórum da cida-

de para pedir ao juiz a saída do acusado de casa; 

7. Cidadã reclama que compareceu à DEAM para registrar BO 

de violência doméstica e solicitar as medidas protetivas de 

urgência. Durante o atendimento, a escrivã disse que so-

mente um advogado poderia solicitar tais medidas; 

8. Cidadã compareceu na delegacia comum, porém o agente 

recusou-se a registrar BO,alegando que o esposo da vítima 

já tinha ido naquela delegacia e feito o boletim de ocorrên-

cia e que não podia ter dois boletins pelo mesmo aconte-

cido, e também que a vítima não tinha hematomas e nem 

ferimentos,mas o agressor tinha; 

9. Cidadã sofreu agressão física e solicitou uma viatura no 190. 

Os policiais compareceram no local e a vítima foi orientada 

pelo delegado a sair de casa porque ele iria ser solto às 8h, 
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pois não tinha motivo para que ele ficasse preso, e se ela es-

tivesse em casa nesse horário, ele a mataria. Ela só poderia 

solicitar as medidas de proteção na DEAM.

A segunda recorrência nas reclamações sobre os serviços de 

segurança pública refere-se ao padrão “quantidade de sangue ne-

cessária” para se registrar um boletim de ocorrência. À primei-

ra vista, essa necessidade, um tanto perversa da prova material 

para justificar o registro de ocorrência, parece-nos estar direta-

mente associada ao não reconhecimento da violência doméstica 

e familiar como um crime, ou, no caso, um crime menor, já que 

não houve derramamento de sangue. O ponto máximo dessa per-

cepção se dá no grupo seguinte, marcado pela recusa dos agentes. 

Importante ter em consideração que a Lei Maria da Penha define 

como violência contra as mulheres não apenas a violência física, 

mas também psicológica, moral, sexual e patrimonial, definindo 

desde então a não necessidade de marcas físicas aparentes para 

configuração do crime, como encontramos em um grande núme-

ro de registros de reclamação.

1. Cidadã relata que, ao tentar registrar BO contra seu marido 

na DP, o delegado que a atendeu disse que só poderia ajudá-

-la se ela estivesse muito machucada e ensanguentada. Caso 

contrário, ele não poderia fazer nada, e que a mesma teria 

que procurar uma assistente social antes de realizar a de-

nuncia, porque depois seria tarde demais para desistir; 

2. Cidadã procurou a DEAM e foi atendida pela delegada, que 

disse à ofendida que como o agressor não falou em matá-la, 

não era motivo para o registro do BO, e encaminhou a agre-

dida para outro local;

3. Cidadã informa que esteve na DEAM, onde solicitou medi-

das protetivas de urgência, sendo que a escrivã se recusou 

a dar entrada, alegando que somente eram solicitadas às 
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mulheres que apresentavam hematomas, perguntando ain-

da se a ofendida queria realmente dar entrada no processo 

contra seu companheiro, pois o processo era demorado e 

trabalhoso, pedindo que a mesma fosse para casa e refletisse 

a respeito da sua decisão;

4. Cidadã reclama que ligou para a DEAM para ter informações 

sobre se poderia fazer um BO de violência psicológica que 

estava sofrendo do ex-companheiro. A atendente recusou 

registrar seu BO, alegando não precisar fazer nenhum re-

gistro porque a violência psicológica não é agressão.

5. Cidadã informa que compareceu à 71ª delegacia comum e 

não teve o seu BO registrado. O escrivão disse que só pode-

ria fazer algo se o companheiro a matasse.

Recusas dos agentes de segurança pública 

Nessa categoria se enquadra toda a sorte de recusas feitas pe-

los agentes de segurança pública às demandas das reclamantes em 

casos de não atendimento, ou mesmo de atendimento. Tais recu-

sas estão embasadas num entendimento de que a violência do-

méstica e familiar não seria um crime, antes uma situação cujo 

fórum de resolução não seria o aparato do Estado, e menos ainda 

o da segurança pública.

O conjunto dos relatos analisados permite identificar que, di-

ferentemente da categoria “despreparo”, a recusa feita à demanda 

das reclamantes se dá num contexto explícito e valorativamente 

carregado de avaliação moral, a qual recai, na esmagadora maioria 

das vezes, negativamente sobre a mulher em situação de violação 

de seus direitos. São recorrentes os relatos de dificuldades enfren-

tadas pelas demandantes quando os agentes de segurança pública 

suspeitam ou questionam: i) a sua palavra, buscando a prova ma-

terial da violência; ii) o seu comportamento, indagando o que uma 
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mãe de família fazia à noite fora de casa, que não estava a cuidar 

dos seus filhos, ou afirmando que a mulher apanha porque gosta 

ou porque provoca, pois, caso contrário, já teria saído de casa.14 

Verifica-se, nesses casos, a operação de um processo de bana-

lização da violência doméstica e, sobretudo, da conjugal, a partir 

do qual se percebe a agência de convenções tradicionais de gê-

nero na constituição e reprodução de modelos de feminilidades 

e masculinidades que informam estereótipos de gênero desqua-

lificadores do feminino e enaltecedores de um tipo específico de 

masculino, aquele que se significa a partir da virilidade agressiva. 

Assim, nesse grupo marcado pela recusa, explicita-se um nível 

máximo da negação da violência doméstica e conjugal como um 

crime digno de ser investigado. Essa banalização é a responsável 

pela incidência de homicídios que poderiam ser evitados, como 

um dos casos encontrados dentre os relatos de recusas. 

1. A cidadã relata que ligou para o serviço 190, pois sua vizinha 

estava sofrendo violência por parte do companheiro. A pes-

soa que atendeu a ligação recusou o serviço dizendo que em 

briga de marido e mulher eles não se envolvem; 

2. A cidadã relata que aconteceu um homicídio devido ao 

descaso da delegacia e o não funcionamento da Lei n. 

11.340/2006. Uma mulher foi à delegacia da cidade fazer 

uma denúncia da violência física e ameaças de morte que 

estava sofrendo pelo ex-marido. Mesmo havendo hemato-

mas, o funcionário da DP se negou a formalizar a denúncia e 

14 É importante destacar que relatos de mesmo conteúdo podem encobrir motivações 
diferenciadas dos agentes. assim, a exigência de marcas para registro do Boletim de Ocorrência 
pode ocorrer em função do despreparo do agente em relação ao arcabouço normativo vigente 
ou porque o agente age motivado por valores estereotipados e preconceituosos que banalizam 
a violência doméstica e familiar contra as mulheres. nesta seção, o foco está na segunda 
“justificativa” de ação, ainda que na seção anterior tenham sido destacados alguns relatos que 
também remetem a esses valores (em especial no caso de conflito de competências e violência 
sem marcas).
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enquadrá-la na Lei Maria da penha. Além de o agressor ter 

tirado a vida da ex-esposa, também se matou;

3. Cidadã foi à DEAM para registrar um boletim de ocorrência 

pela agressão que sofreu. Sua pressão subiu muito e por isso 

sofreu um início de derrame. Ficou na DEAM mais de duas 

horas esperando para ser atendida e, quando conseguiu, o 

detetive que a atendeu a incentivou a não registrar o bole-

tim e procurar o Fórum. O mesmo disse que ela resolveria 

isso no Fórum, que ele também tinha problemas conjugais 

e, por fim, a cidadã não conseguiu registrar o BO;

4. Senhora relata que foi ameaçada pelo seu companheiro com 

uma arma e expulsa de casa com os dois filhos. Relata que ao 

procurar a DEAM às 4h30min da manhã, a delegada negou-

-se a registrar seu BO e falou para agredida que não havia 

motivo para denunciá-lo;

5. Cidadã relata estava sendo agredida pelo seu marido quan-

do ligou para o número 190 da polícia relatando, pedindo 

ajuda. Segundo a cidadã, o policial que a atendeu não deu 

nenhuma importância ao que ela dizia e alegou não poder 

fazer nada por ela. A mesma, irritada com a situação, te-

ria perguntado ao policial se ele estava naquela delegacia de 

enfeite. O policial, então, teria dito que ela seria presa por 

desacato. Ofendida, desistiu de pedir a ajuda da polícia;

6. Cidadã relata que foi a delegacia da mulher para registrar 

um BO, mas foi orientada a esperar que se agressor voltasse 

a agredi-la, ela poderia chamar o serviço emergencial 190.  

7. Cidadã relata que registrou BO por violência doméstica na 

DEAM. Há duas semanas ela foi chamada à DEAM e foi lhe 

apresentada uma declaração sugerindo que ela desistisse do 

processo. 
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Um outro conjunto de reclamações também nos remete à ideia 

da banalização da violência e de sua desqualificação enquanto cri-

me ao trazerem como objeto central o descaso dos agentes pú-

blicos na realização de suas obrigações enquanto servidores do 

Estado. Neste caso, não há explicitamente uma manifestação de 

valores preconceituosos a respeito das convenções de gênero, mas 

um escamoteamento das reais intenções da recusa de atendimen-

to, que parece sem qualquer justificativa cabível. Vejamos:

1. Cidadã está agora na porta da DEAM, onde já foi pela tercei-

ra vez registrar um BO baseado na Lei Maria da Penha, mas 

o escrivão disse-lhe que a delegada não iria registrar o bole-

tim, alegando ter atendimentos mais urgentes para realizar;

2. Cidadã esteve na DEAM para registrar BO e a delegada se 

negou a registrá-lo, dizendo que acabara seu expediente e 

mandou a cidadã procurar outra delegacia;

3. A vítima foi até a delegacia (comum da polícia civil), e o ci-

dadão que a atendeu se recusou a fazer o seu BO por motivo 

de dor no braço, que era pra cidadã esperar o próximo es-

crivão chegar. Quando o plantão trocou, o outro atendente 

disse que era apenas uma briga de casal e que a Lei Maria da 

Penha não funcionava naquela cidade como estava escrito 

no papel.  

Chama a atenção, ainda, os relatos que tematizam a recusa dos 

atendimentos em casos de corporativismo policial, ou seja, casos 

em que o agressor é um policial militar ou civil e nos quais os bo-

letins de ocorrência não são registrados e as mulheres em situação 

de risco continuam sem a sua segurança garantida. Além desses, 

há outros mais explicitamente caracterizáveis como de corrupção 

policial, em que os serviços de segurança são cobrados ou há su-

borno para não apenar os agressores e que demandam uma ação 

imediata junto às corregedorias de polícia para apuração e res-

ponsabilização dos agentes. 
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1. Cidadã ligou para o 190. Estiveram no local três viaturas, 

porém se recusaram a prender o agressor devido ao mesmo 

ser policial. Alegaram que não colocariam as mãos em um 

colega de serviço;

2. Cidadã compareceu à delegacia comum para registrar um 

boletim de ocorrência por ter sofrido violência, e o delega-

do que estava de plantão se recusou a fazê-lo pelo fato do 

agressor ser policial civil;

3. Cidadã relata que sua irmã estava sendo agredida pelo ma-

rido. Quando solicitou a presença da polícia, um policial da 

DP informou que a delegacia estava superlotada e para levar 

o agressor eles teriam que pagar R$ 30,00 a diária;

4. Cidadão relata que o delegado recebeu propina do agressor 

de sua sobrinha para que não desse continuidade ao bole-

tim de ocorrência e encaminhasse o processo ao Fórum. O 

mesmo já procurou junto ao Fórum o andamento e lá não 

consta processo.

Considerações finais

A necessidade de se constituir uma política de segurança pú-

blica que incorpore as especificidades das demandas das mulhe-

res em toda a sua amplitude, para além das relativas à violência 

doméstica e familiar, é inconteste. Muito já se avançou, contudo, 

há ainda nesse campo muitas arestas a serem aparadas, sobretudo 

quando se leva em consideração os meandros das interações entre 

demandantes dos serviços de segurança pública e seus agentes. A 

análise ora apresentada objetivou fazer um primeiro esforço nessa 

direção ao lançar luzes sobre as sombras dessas situações retrata-

das pelas reclamações que chegam à Central Ligue 180. 
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Cabe ainda mencionar que, dentre o universo de relatos anali-

sados, encontramos uma série deles que não teve espaço aqui por 

se tratar de reclamações que revelam o desconhecimento das re-

clamantes sobre o sistema de segurança e justiça. Elas refletem a 

insatisfação e frustração das reclamantes sobre a demora do anda-

mento do processo de registro da ocorrência e os seus desdobra-

mentos do que propriamente um mau atendimento nos serviços.  

De forma geral, os agrupamentos das reclamações seguiram a 

maior ou menor ênfase dada à noção de que a violência doméstica 

e familiar contra as mulheres não é reconhecida como um crime, 

ou, no melhor dos casos, um crime de menor gravidade. Não po-

demos deixar de reiterar o nosso espanto por termos encontrado 

tais concepções mesmo entre as delegacias especializadas. Além 

dessa, há outras reiterações, só que agora nas práticas dos serviços 

sob análise aqui: o continuado não cumprimento da Lei Maria da 

Penha e a insistência de, face à existência dos serviços especializa-

dos, uma desobrigação dos demais a efetuarem bom atendimento. 

Esperamos, assim, que este texto venha a contribuir para trans-

formar essa realidade. 
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ANEXO – Tabelas e Quadro

Tabela 1 - Distribuição dos serviços especializados de atendimento às mulheres em 
situação de violência, segundo tipo de serviço, por unidade da federação, 2009. 

CentrO de 
reFerênCia

Casa 
aBriGO

deaM’s/
PaM’s

JUiZadOs e varas 
esPeCiais

tOtal de 
serviçOs

sP 31 14 129 18 192

MG 9 5 47 0 65

rs 9 4 39 1 53

rJ 24 4 14 5 48

Pr 8 5 18 1 32

Ma 2 2 18 2 24

es 6 2 12 2 22

sC 2 3 14 3 22

Ba 5 1 14 1 21

Ms 4 2 12 1 21

Ce 5 2 7 3 18

Pa 3 2 10 2 17

dF 0 1 13 3 17

Mt 2 3 8 4 17

tO 1 1 10 1 15

Pe 3 4 4 1 13

rO 3 1 7 1 12

GO 1 1 9 1 12

PB 3 1 6 0 11

aC 4 2 2 1 9

aM 0 1 6 2 9

Pi 1 2 5 0 9

rn 2 1 5 1 9

rr 0 1 1 6 8

se 1 1 4 1 7

aP 1 1 2 1 6

al 2 1 2 1 6

tOtal 132 68 418 63 681

Fonte: Brasil (2008).
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Quadro 1 - Perfil dos indivíduos que procuram a Central de Atendimento à Mulher para 
realizar reclamações, 2008.*

Mulheres: 98,42%

Casadas ou em união estável: 59,8%

até nível médio completo: 89,1%

de 21 a 40 anos: 67,2%

negras: 56,6%

da região sudeste: 56,0%

Fonte: Brasil (2008).
nota: * Para o cálculo das distribuições, não foram contabilizados os registros de “não informados”.

Tabela 2 - Distribuição dos atendimentos realizados pela Central de Atendimento à 
Mulher, por tipo, 2008. 

tiPO de atendiMentO
2007 2008

nº aBs. % nº aBs. %

informação 66.176 32,3 141.704 52,2

relato de violência 20.050 9,8 24.759 9,1

encaminhamento para serviços 117.436 57,3 102.146 37,7

reclamação 904 0,4 1.959 0,7

sugestão 138 0,1 165 0,1

elogio 274 0,1 479 0,2

total 204.978 100,0 271.212 100,0

Fonte: Brasil (2008).
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Tabela 3 - Distribuição das reclamações recebidas pela Central de Atendimento à 
Mulher, por serviço, 2007 e 2008.

serviçO
2007 2008

nº aBs. % nº aBs. %

departamento/delegacia de Polícia 307 34,0 908 46,4

delegacia especializada de atendimento à 
Mulher

225 24,9 487 24,9

190 94 10,4 353 18,0

Fórum 17 1,9 41 2,1

serviços especializados 16 1,8 22 1,1

defensoria Pública 9 1,0 21 1,1

Organismos promoção e defesa dos direitos 1 0,1 5 0,3

Outros 235 26,0* 122 6,2

total 904 100,0 1.959 100,0

Fonte: Brasil (2008).
nota: *O alto percentual da categoria “Outros” justifica-se pelo fato de que, até abril de 2007,o 
registro era feito apenas como um atendimento de reclamação, mas não se registrava o serviço ao 
qual se referia, nem o seu conteúdo. 

Tabela 4 - Distribuição dos indivíduos que realizaram reclamações na Central de 
Atendimento à Mulher, por sexo, 2008

seXO n° aBs. % % seM ni*

Feminino 1.928 98,42% 98,62%

Masculino 27 1,38% 1,38%

não informada 4 0,20%  

total 1.959 100,00% 100,00%

Fonte: Brasil (2008).
nota: *distribuição calculada excluindo-se os casos não informados.
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Tabela 5 - Distribuição dos indivíduos que realizaram reclamações na Central de 
Atendimento à Mulher, por estado civil, 2008

estadO Civil n° aBs. % % seM ni*

Casada/União estável 1.046 53,39% 59,81%

solteira 387 19,75% 22,13%

separada/divorciada 259 13,22% 14,81%

viúva 45 2,30% 2,57%

Outros 12 0,61% 0,69%

não informada 210 10,72%  

total 1.959 100,00% 100,00%

Fonte: Brasil (2008).
nota: *distribuição calculada excluindo-se os casos não informados.

Tabela 6 - Distribuição dos indivíduos que realizaram reclamações na Central de 
Atendimento à Mulher, por cor/raça, 2008

COr/raça n° aBs. % % seM ni*

negra 923 47,12% 56,56%

Parda 747 38,13% 45,77%

Preta 176 8,98% 10,78%

Branca 677 34,56% 41,48%

amarela 17 0,87% 1,04%

indígena 15 0,77% 0,92%

não informada 327 16,69%  

total 1.959 100,00% 100,00%

Fonte: Brasil (2008).
nota: *distribuição calculada excluindo-se os casos não informados.
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Tabela 7 - Distribuição dos indivíduos que realizaram reclamações na Central de 
Atendimento à Mulher, por faixa etária, 2008

FaiXa etária n° aBs. % % seM ni*

até 21 anos 59 3,01% 3,22%

21 a 30 612 31,24% 33,41%

31 a 40 620 31,65% 33,84%

41 a 50 353 18,02% 19,27%

51 a 60 163 8,32% 8,90%

Mais de 60 25 1,28% 1,36%

não informada 127 6,48%  

total 1.959 100,00% 100,00%

Fonte: Brasil (2008).
nota: *distribuição calculada excluindo-se os casos não informados.

Tabela 8 - Distribuição dos indivíduos que realizaram reclamações na Central de 
Atendimento à Mulher, por nível de escolaridade, 2008

esCOlaridade n° aBs. % % seM ni*

ensino fundamental 809 41,30% 47,48%

ensino médio 694 35,43% 40,73%

ensino superior 186 9,49% 10,92%

analfabeta 15 0,77% 0,88%

não informada 255 13,02%  

total 1.959 100,00% 100,00%

Fonte: Brasil (2008).
nota: *distribuição calculada excluindo-se os casos não informados.

violencia-de-genero-1a-reimpressao.indd   184 09/01/2018   17:22:21



Violência de gênero contra mulheres 185

Tabela 9 - Distribuição dos indivíduos que realizaram reclamações na Central de 
Atendimento à Mulher, por unidade da federação. Brasil, 2008

UF n° aBs. % % seM ni*

sP 684 34,92% 35,28%

rJ 236 12,05% 12,17%

MG 165 8,42% 8,51%

rs 121 6,18% 6,24%

Ba 117 5,97% 6,03%

dF 87 4,44% 4,49%

Pr 85 4,34% 4,38%

GO 72 3,68% 3,71%

Pa 66 3,37% 3,40%

Pe 43 2,19% 2,22%

es 35 1,79% 1,81%

sC 35 1,79% 1,81%

Ce 29 1,48% 1,50%

Ma 25 1,28% 1,29%

PB 21 1,07% 1,08%

al 19 0,97% 0,98%

rn 19 0,97% 0,98%

Mt 17 0,87% 0,88%

se 16 0,82% 0,83%

tO 12 0,61% 0,62%

Ms 10 0,51% 0,52%

rO 8 0,41% 0,41%

aM 6 0,31% 0,31%

Pi 5 0,26% 0,26%

aP 4 0,20% 0,21%

aC 1 0,05% 0,05%

rr 1 0,05% 0,05%

ni 20 1,02%  

total 1.959 100,00% 100,00%

Fonte: Brasil (2008).
nota: *distribuição calculada excluindo-se os casos não informados.
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