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RESUMO
A consolidação de uma Política Pública de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, como diretriz de

Direitos Humanos, na cultura popular e institucional de um país, requer, minimamente, uma prática efetiva
de todos os agentes envolvidos no processo, quer da sociedade civil ou dos Poderes Públicos. No caso bra
sileiro, notese que os Poderes Executivo e Legislativo têm produzido intervenções importantes que dão vi
sibilidade ao tema, ainda que não exista uma efetividade plena. A situação se mostra mais gravosa, todavia,
no comportamento do Poder Judiciário, que permanece imerso em práticas rotineiras banalizadoras das
peculiaridades da questão de gênero, dificultando o acesso à justiça e à promoção da igualdade.
Consideradas as vivências no atendimento às mulheres vítimas de violência, no bairro da Vila do João,
na Favela da Maré, partimos da premissa da necessidade imperiosa da formação transversal dos agen
tes judiciários aplicadores das conquistas de Direitos Humanos na Política de Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres, especialmente os juízes, para que seja possível a geração de estratégias capazes
de consolidar outro “ethos” na esfera judiciária. 
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Texto do Trabalho 
O Curso de Residência Multidisciplinar em Atenção Integral às Mulheres, Política de Gê

nero e Direitos Humanos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), é um curso de

1 Trabalho apresentado no GT “Novas (e velhas) tecnologias do género: biopoder, micropolíticas e dispositivos”, do
V Congresso Internacional em Estudos Culturais: Género, Direitos Humanos e Ativismos.*O presente ensaio se
configura como uma análise preliminar de experiências e observações no campo jurídico, desenvolvidas no
âmbito do Curso de Especialização na modalidade de Residência Multidisciplinar em Atenção Integral às Mulheres,
promovido pelo Núcleo de Estudos em Políticas Públicas em Direitos Humanos  Suely Souza de Almeida (NEPP
DH), e do Centro de Referência de Mulheres da Maré  Carminha Rosa (CRMMCR), ambos integrantes do Centro
de Filosofia e Ciência Humanas (CFCH) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), desenvolvido em
consórcio com a Faculdade Nacional de Direito (FND), Escola de Serviço Social (ESS), Instituto de Saúde Coletiva
(IESC) e Instituto de Psicologia (IESC), todos órgãos da UFRJ, no ano de 2014.

2 Professora Doutora Adjunta no Núcleo de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ – NEPPDH, onde
exerce a função de ViceDiretora, Coordenadora de Ensino e docente no Programa de Pósgraduação e em espe
cializações, tais como a Residência Multidisciplinar em Atenção Integral às Mulheres. Coordena o Grupo de
Pesquisa Direitos Humanos e Justiça – GEDHJUS/NEPPDH e participa do Grupo de pesquisa do Laboratório Inter
disciplinar de Estudos e Intervenção em Políticas Públicas de Gênero  LIEIG/NEPPDH, sob a coordenação da
Prof.ª Drª. Lilia G. Pougy. Email: mcelmarques@gmail.com

3 Professora Doutora Adjunta na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ – FND, onde exerce a função de Coordena
dora Acadêmica de Graduação. É docente na FND e no Programa de Pósgraduação e em especializações do
NEPPDH, tais como a Residência Multidisciplinar em Atenção Integral às Mulheres. Coordena o Grupo de Pesquisa
Violência de Gênero/FND e participa do Grupo de pesquisa do Laboratório Interdisciplinar de Estudos e Intervenção
em Políticas Públicas de Gênero  LIEIG/NEPPDH, sob a coordenação da Prof.ª Drª. Lilia G. Pougy, bem como do
Laboratório de Estudos Teóricos e Analíticos sobre o Comportamento das Instituições – LETACI/FND, sob a coor
denação do Prof. Dr. Carlos Bolonha. Email: pedipe@gmail.com
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pósgraduação lato sensu, na modalidade residência multidisciplinar, coadunandose com a
proposta de uma educação formal em Direito Humanos, nos termos do Plano Nacional de
Educação em Direitos Humanos (PNEDH), em vigor no Brasil.

As atividades em serviço se desenvolvem no Centro de Referência de Mulheres da
Maré – Carminha Rosa (CRMMCR4), bairro popular da Vila do João, na Favela da Maré5, no
Município do Rio de Janeiro, território sob disputa armada, considerado violento e perigoso,
sob contínua intervenção militar contra outras forças locais, tais como, tráfico de drogas e
milícia.6 Todos os envolvidos se submetem a um protocolo de segurança da UFRJ, que inclui
logística e estratégias de deslocamento em veículo institucional, horários de funcionamento,
dentre outras peculiaridades ligadas ao território do CRMMCR. As supervisões jurídicas7

ocorriam alternadas às reuniões gerais e de estudos de casos, nas quais participavam todos
os integrantes da proposta, professores das multiunidades e faculdades, funcionários técni
cos, residentes e estagiários envolvidos nos atendimentos do CRMMCR, duas vezes ao mês.

A experiência em campo, consideradas as atividades práticas e teóricaspráticas no
território do Centro de Referência de Mulheres da Maré, nos dá os contornos das reflexões
a seguir, que tem como principal desafio a construção de alternativas de enfrentamento das
violências domésticas e familiares, por mulheres marcadas pela vivência em territórios onde
a violência urbana é constante e continuada historicamente, sem estabelecimento de limites,
fronteiras, dissociações, entre as variadas práticas e violações, com profundas desigualdades
de gênero, classe social e etnia.

O plano de ações implementado no CRMM foi desenvolvido para possibilitar a defini
ção de princípios básicos norteadores de Políticas Públicas dirigidas às mulheres, nas quais
podemos destacar as dimensões de empoderamento, autonomia e fortalecimento do exer
cício da cidadania, de modo a proporcionar o acesso ao conhecimento do conjunto de direi
tos existentes e o exercício dos mesmos, reconhecendo as especificidades implicadas nos
diferentes grupos e processos e habilidades pessoais para o alcance da liberdade de decisão.
O CRMMCR, como qualquer outro Centro de Referência em Direitos Humanos no Brasil,
está adstrito à Nota Técnica da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
Brasileira (Brasil, 2006). Mas notese que se trata de específico Centro de Referência, voltado
às Mulheres, e é a única experiência do país de um Centro de Referência de Mulheres no
âmbito de uma Universidade Pública Federal brasileira.

4 Vide http://www.neppdh.ufrj.br/crmm/, dados capturados em 10.09.2015.
5 O ProjetoRio, em 1982, construiu um conjunto habitacional na Vila do João, constituído por 2.600 casas, ocupadas

por moradores do local que antes habitavam palafitas estendidas ao longo da baía de Guanabara. O censo
realizado em 2000 pelo Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré – CEASM 2 – constatou que a Vila do João
possuía cerca de 4 mil domicílios e 10.700 moradores. A Vila do João era a terceira em concentração populacional
e a quarta em número de habitações, no conjunto que integra o bairro Maré. 

6 “Ao promover a análise qualitativa dos dados estudados, Ignácio Cano procura responder algumas perguntas
chave. A primeira delas é: o que são as milícias? Ressaltando as dificuldades de um conceito único sobre o termo,
pois se trata de uma realidade extremamente dinâmica, em especial porque nos últimos dois anos muitos eventos
fizeram com que esse quadro se alterasse significativamente, em seu trabalho Cano define milícia em relação a
cinco eixos que devem acontecer simultaneamente: 1. controle de um território e da população que nele habita
por parte de um grupo armado irregular 2. o caráter coativo desse controle 3. o ânimo de lucro individual como
motivação central 4. um discurso de legitimação referido à proteção dos moradores e à instauração de uma
ordem 5. a participação ativa e reconhecida dos agentes do Estado” (Alerj, 2008: 36). 

7 Ficavam ao encargo das autoras do presente artigo, realizadas quinzenalmente.
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A Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no
Brasil.

O ano de 2003 marca o início de ações mais amplas, mais estruturadas e organizadas
dentro das políticas públicas voltadas para as mulheres no Brasil. A partir de então, foram
publicados vários diplomas legais contendo conceitos, princípios e diretrizes de atendimento,
combate e prevenção à violência, consagração de direitos, criação de novas instituições e
serviços especializados, para além de mecanismos de integração entre os órgãos atuantes
na temática de gênero, numa visão de políticas públicas em Direitos Humanos.

Ilustrando esse capítulo da história brasileira, temos, a título de exemplo, a edição de
Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres, da Lei Maria da Penha (Lei 11340/06), do
Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e das Diretrizes de Abri
gamento das Mulheres em situação de Violência.

Como se pode ler na apresentação do documento que constitui a Política Nacional de
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, produzida em 2011, a partir da Secretaria de
Políticas para as Mulheres da Presidência da República do Brasil:

Desde a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, em 2003, as políticas públicas
de enfrentamento à violência contra as mulheres foram fortalecidas por meio da elaboração
de conceitos, diretrizes, normas; e da definição de ações e estratégias de gestão e monito
ramento relativas à temática. Até então, as iniciativas de enfrentamento à violência contra
as mulheres constituíam, em geral, ações isoladas e referiamse basicamente a duas estra
tégias: a capacitação de profissionais da rede de atendimento às mulheres em situação de
violência e a criação de serviços especializados, mais especificamente CasasAbrigo e Dele
gacias Especializadas de Atendimento à Mulher. A partir de 2003, as políticas públicas para
o enfrentamento à violência contra as mulheres são ampliadas e passam a incluir ações in
tegradas, como: criação de normas e padrões de atendimento, aperfeiçoamento da legisla
ção, incentivo à constituição de redes de serviços, o apoio a projetos educativos e culturais
de prevenção à violência e ampliação do acesso das mulheres à justiça e aos serviços de se
gurança pública. (Brasil, 2011: 78)

Ou seja, clara e evidentemente, há significativo empenho do Executivo e Legislativo na
prevenção e atendimento das ocorrências de violência em face da mulher, o que vem ao en
contro das demandas dos movimentos feministas no país.

Especificamente no que tange à Política Criminal, estas demandas espelham o anseio
no sentido de criminalizar e normatizar situações de violência doméstica e de gênero8 e de
cunho sexual por meio de qualificadoras, agravantes ou majorantes de pena. Em contrapar
tida, o mesmo movimento busca a descriminalização de condutas hoje tipificadas, tais como
o aborto, revelandonos uma crise de legitimidade e tensão permanente entre Estado mí
nimo e maximização do Sistema punitivo (descriminalizar X criminalizar).

As contribuições do feminismo brasileiro são indiscutíveis, v.g., a criação, em 1984, das
Delegacias de Mulheres, que trouxe à tona uma enorme gama de vitimação feminina, espe
cialmente de cunho sexual, perpetrada nas relações de parentesco, de amizades ou profis

8 Acaba de ser sancionado, pela Presidente Dilma Roussef, o tipo penal do feminicídio em 09.03.2015. Ver
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Lei/L13104.htm, acessado em 20.03.2015.
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sionais. Violências até então consideradas questões privadas se tornaram problemas públicos
e penais. Mas há perguntas que não querem calar: O que pode se esperar do sistema penal
brasileiro? O castigo? A punição pela prática da violência? Até que ponto a existência de tipos
penais neutraliza delitos?  

Tal postura nos remete ao modelo monista jurídico, hoje majoritariamente considerado
em crise, que identifica o Direito com a Lei e Norma, com o Direito Positivo Estatal e deposita
nele a crença na solução dos problemas, inclusive os sociais. E, ainda, tal situação gera o pa
radoxo de um movimento progressista como o das Mulheres se alinhar a um dos movimentos
mais conservadores que se reduz ao cumprimento da Lei e ao “fetiche” da pena privativa de
liberdade. Engessam a engrenagem da política criminal e não são colhidos frutos sociais, pois
o que se tem identificado é que 

o sistema penal é ineficaz para proteger as mulheres contra a violência porque, entre outros
argumentos, não previne novas violências, não escuta os distintos interesses das vítimas,
não contribui para a compreensão da própria violência sexual e a gestão do conflito e, muito
menos, para a transformação das relações de gênero (Andrade, s/d: 6).

Este, sim, duplica a violência exercida contra elas, na medida em que seleciona autores
e vítimas, não raras vezes classificando as mulheres em “honestas” e “desonestas”, impondo
padrões do patriarcado quanto à moral e aos comportamentos sexuais, quanto às condutas
sociais etc. Pois bem, o sistema penal é uma trajetória de risco, pois pode ser palco de re
criações das desigualdades e preconceitos sociais: 

Este poder punitivo privado – que a certa temperatura se desmancha como público – é o
mesmo que atingia as mulheres; se perdurou, como prática e como herança cultural (à ma
neira de uma autocomplacente técnica de neutralização machista) para além da abolição da
escravatura, por que motivo se deteria perante os gradativos avanços das mulheres no reco
nhecimento de seus direitos? Se essa peculiaridade não contribuísse em mais nada para
nossa reflexão, teríamos que admitir ao menos que, ao depositarem todas as esperanças no
poder punitivo para o tratamento da violência doméstica, estão as mulheres a convocar em
seu auxílio o mesmo veneno que as submete(ia), mutila(va) e mata(va). (Batista, s/d: 14)

É óbvio que as mulheres são vítimas históricas nas relações sociais e domésticas, face a
hegemonia do patriarcado, bem como não há que se esquecer do discurso legitimador do
poder geral de cautela do direito quanto à prevenção nas ocorrências de crimes, dada sua
função teórica também pedagógica e limitadora de comportamentos ditos violentos. Mas
estarão as mulheres atendidas em suas reivindicações ao recorrer ao Estado através do sis
tema judiciário e penal que temos no Brasil?

As Delegacias de Mulheres (DEAMs) e os Juizados da Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher (JVDFMs)

Identificadas oficialmente como a primeira política pública de combate à violência con
tra a mulher implementada no Brasil (Brasil, 2010), as Delegacias Especializadas de Atendi
mento à Mulher (DEAMs) se consolidaram e se ramificaram em todo o território nacional.
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Com a função precípua de Polícia Judiciária, com investigação dos fatos criminosos registra
dos, sua atribuição passou a integrar providências que envolvem a proteção policial da mu
lher, o encaminhamento a hospitais, postos de saúde ou ao Instituto Médico Legal,
fornecimento de transporte ou abrigo, informações quanto aos direitos e aos serviços dis
poníveis (art. 11, Lei 11340/06), solicitação das medidas protetivas de urgência ao Juiz (arts.
22 a 24, Lei 11340/06), dentre outras.   

Inseridas na Política Nacional de Prevenção, Enfrentamento, Erradicação da Violência
contra a Mulher via Secretarias Estaduais de Segurança Pública, as DEAMs se incumbem de
prevenir e reprimir a violência de gênero, independentemente de configurar (ou não) vio
lência doméstica ou familiar. Assim, mesmo os casos de competência do juízo criminal
comum – e não dos Juizados Especializados – podem ser investigados pelas DEAMs, que,
aliás, possuem competência concorrente com as Delegacias de base territorial. Como prin
cipiologia norteadora de suas atividades, destacamos: princípio da primazia dos direitos hu
manos, princípio da não discriminação, princípio da igualdade, princípio da celeridade e
princípio do acesso à Justiça. Não menos importante o direito a uma vida sem violência, quer
seja física, emocional, moral, patrimonial, sexual. Frisese, ainda, o direito de viver livre da
violência simbólica, da violência étnicoracial, classista e institucional.

Já os Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, criados pela Lei
11.340/06, têm competência para o processamento e julgamento das infrações penais ba
seadas no gênero, quando praticadas no âmbito doméstico, da família ou de relação íntima
de afeto. Na realidade, esta competência exclusivamente criminal foi construída pragmati
camente, em razão das dificuldades estruturais alegadas pelos Tribunais de Justiça da maioria
dos Estados da Federação, embora a previsão legal se refira expressamente à competência
híbrida:

Art. 14, Lei 11.340/06   Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ór
gãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União,
no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a exe
cução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A opção institucional foi, portanto, pelo tratamento penal.9 Esta escolha reducionista
da complexidade do fato à tipologia criminal resulta, do mesmo modo, na eleição de uma
resposta jurídica restrita a condenação ou absolvição, punição ou extinção da punibilidade. 

Pesquisas empíricas na área das Ciências Humanas e Sociais dão conta de demonstrar
os inúmeros obstáculos ao acesso à Justiça ainda não superados.10 Suscintamente, podemos
identificar certos aspectos físicoestruturais (como o grande número de processos, poucos
Juizados, escassa infraestrutura, número reduzido de profissionais, atmosfera inóspita, etc.),
características históricoculturais (como a diferença entre cultura jurídica oficial e cultura ju
rídica popular, a permanência de um padrão patriarcal de interpretação dos conflitos, os

9 Não desconhecemos a atribuição quanto à concessão ou revogação das medidas de segurança (ou outras deter
minações extrapenais). Embora haja divergência quanto à sua natureza jurídica, fato é que seu caráter eminen
temente cautelar exclui a apreciação do mérito, bem como sua execução.

10 A título de exemplo, vide OBSERVATÓRIO DA LEI MARIA DA PENHA. Identificando entraves na articulação dos ser
viços de atendimento às mu lheres vítimas de violência doméstica e familiar em cinco capitais. Salvador: Observe,
2011 in http://www.observe.ufba.br/_ARQ/relatorio_final_redes%5B1%5D%20%281%29.pdf; e Relatório da Co
missão Mista Parlamentar de Inquérito in http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=133656& 
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casos de culpabilização da própria vítima, a tendência ao discurso de proteção da “família”,
linguajar tecnicista etc.) e problemas políticolegais (como a escassez do trabalho em Rede,
a falta de visão da atividade judicante como integrada a um projeto maior de Política Pública,
a ausência de capacitação qualitativamente condizente com este mesmo projeto, a legislação
antiga e contraditória, a falta de implementação de condições para o cumprimento da Lei
Maria da Penha na integralidade etc.) (Augusto, 2015).11

Tendo em vista tais questões institucionais, como, então, introjetar nas vítimas – e na
sociedade como um todo – o pensamento e os valores feministas, quando o que lhes é ofe
recido são decisões burocráticas demoradas, nem sempre condizentes com a realidade social
e com um sistema penitenciário segregador e estigmatizador? Como conciliar o paradoxo
existente entre a inserção da vertente feminista pósmoderna detentora de um pensamento
tão socialmente revolucionário, progressista e contemporâneo, através justamente de um
Código Penal retrógrado e de ideologia equivocada – para dizer o mínimo – e totalmente
contrária aos valores pregados por tal pensamento feminista? Como impedir que a Lei Maria
da Penha seja vista e funcione como uma simples resposta às pressões internacionais, apenas
mascarando a violência ao atuar em sua repressão criminal em detrimento de suas medidas
cíveis e da lógica da prevenção? Tal postura é perigosa, uma vez que acaba por afastar ainda
mais a mulher do sistema dos JVDFMs que, em tese, deveria existir para também protegê
la, e por introjetar uma “falta de solução” ao problema da violência de gênero e por quase
“legitimar” uma condição inferior à mulher. Dessa forma, naturaliza e banalizase o problema.

Especialmente no locus experienciado através dos atendimentos no CRMMCR, per
cebese um engessamento coletivo de recorrer às instâncias oficiais de repressão. A realidade
marcada pelo controle do tráfico de drogas, e ratificada pela ausência do Estado na comuni
dade, distancia a vítima dos instrumentos préjudiciais e judiciais, reforçando os mecanismos
informais (nem sempre legais) de resolução de conflito.12

Quando, entretanto, o obstáculo inicial é ultrapassado e a vítima alcança algum órgão
do sistema penal (DEAM, Delegacia de Polícia, Ministério Público, Juizados), não raramente,
presenciamse depoimentos retratando uma dupla vitimização: a violência das omissões dos
agentes públicos, que não cumprem as diligências, que não realizam as intimações do(a)
agressor(a) por se verem impedidos de ingressar naquele território, com organização “polí
ticojurídica” tão própria. 

Foi o que aconteceu com Suzana, nesse retrato da realidade colhido por uma das pro
fissionais do CRMMCR:

Suzana [nome fictício], uma mulher na faixa dos 40 anos, separada, com uma filha de 6 anos
e proprietária de um negócio dentro da Maré. Este caso nos chamou atenção por envolver
uma mulher agredida por seu excompanheiro que buscou uma delegacia comum para pedir

11 Relatório Final da pesquisa coordenada por Cristiane Brandão Augusto, intitulada “Violência contra a Mulher e as
Práticas Institucionais”, inserida no Projeto “Pensando o Direito e as Reformas Penais no Brasil”, de iniciativa e fomento
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Ministério da Justiça do Brasil (no prelo).

12 “Na impossibilidade de denunciar, uma das estratégias usadas pelos moradores para resolver seus problemas, é
conhecida como desenrolo. Desenrolar na gíria da favela diz respeito a uma forma de negociação entre diferentes
agentes sociais, funciona como um mecanismo informal de fazer justiça. Aqui, nos referimos à negociação entre
os moradores e os donos do tráfico para resolver conflitos, justificar ou explicar alguma situação ou pedir algum
favor. Através da mediação do tráfico, buscase a solução para problemas individuais e privados que as instituições
legais não dão conta de resolver” (Santiago e Gonçalves, 2013: 7) .
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ajuda e foi encaminhada a este serviço pelos policiais. Uma de suas principais queixas estava
relacionada ao receio de que denunciar o exmarido produzisse consequências dentro da
comunidade, pela insatisfação dos traficantes caso a policia entrasse na favela para garantir
seus direitos. Suzana foi aconselhada por amigos e vizinhos a procurar os traficantes antes
(ou ao invés) de denunciar o excompanheiro à polícia. Além de Suzana, outras usuárias do
serviço relatam a dificuldade em resolver questões relativas à violência de gênero devido a
presença de traficantes na favela e da relação conflituosa entre eles e policiais (Santiago e
Gonçalves, 2013: 2).

Com efeito, é compartilhado entre as usuárias do Centro de Referência e os profissionais
de atendimento (técnicos, residentes e estagiários), um sentimento de frustração pelas li
mitações inerentes ao acesso à Justiça, não só pelos entraves quanto ao acesso às instâncias
judiciárias – percurso tormentoso e dispendioso, multisetorial, burocrático e lento – mas
também pelas barreiras quanto ao acesso a uma ordem jurídica justa, pelas intrincadas in
terpretações jurídicas patriarcalistas que perpetuam uma cultura tradicional dominante:

Assim, a construção que vem sendo realizada em torno de um arcabouço de formalização
do Direito por via do Poder Judiciário tem se constituído numa via de formalização do acesso
a direitos que nem sempre se coaduna com o exercício pleno da cidadania. (Matos e Rifiotis,
2010: 253)

O risco de depositar confiança cega nas soluções judiciais – como seria de se esperar
no exercício de cidadania – é a frustração diante das próprias respostas jurídicas amarradas
ao tradicionalismo legalistaposi"vista patriarcal. 

À guisa de conclusões
A questão se coloca especialmente importante considerada a estrutura política e ideo

lógica da sociedade internacional ocidental, onde os direitos humanos consolidamse como
instrumento de defesa, garantia e promoção tanto das liberdades públicas quanto das con
dições materiais essenciais à existência e vida digna. No ideário e imaginário popular – e
também das mulheres vitimadas – o Poder Judiciário é o último guardião e a esperança de
proteção aos seus direitos. Por isso, também, se faz mister conhecer o grau de efetividade e
de justiciabilidade na tutela judicial de tais direitos humanos.

Parecenos clara a pouca intimidade dos magistrados, mesmo dos Juizados da Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, com o conceito geral e as normas de direitos humanos
e da política de enfrentamento à violência de gênero, para além da Lei Maria da Penha e de
outros diplomas legais penais. O que impede, ou minimamente dificulta, a percepção dos
casos nos quais uma situação subjetiva existencial de uma mulher está em risco e pode e
deve ser protegida sob a égide dos Direitos Humanos das Mulheres. 

Ainda assim, sabemos que não basta aparelhar, informar ou capacitar o Judiciário ou
os demais Poderes constituídos formalmente em nosso Estado “Democrático e de Direitos”.
Precisamos ir além, na busca de expertises diversas promotoras da estruturação do sujeito
vitimado, in casu, a mulher, com todas as suas peculiaridades, as quais lhe são inerentes, e
com o envolvimento e participação de toda a sociedade civil. A transversalidade e multidis
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ciplinariedade se fazem misteres, o que, na nossa visão, legitima e potencializa espaços e
produções, tais como o Centro de Referência de Mulheres e o Curso de Residência Multidis
ciplinar em Atenção Integral às Mulheres, da UFRJ, como iniciativas que, além de formativas,
se propõem a repensar e recriar direitos e alternativas à violência, considerados os graves
entraves da máquina pública a serem superados na busca da efetivação das conquistas das
mulheres. O CRMMCR é um exemplo de Centro de Referência em Direitos Humanos que
nos apresenta “subsídios à construção de metodologias inovadoras” (Pougy, 2010: 80).
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