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Introdução
O Estado brasileiro elaborou, em 2004, a Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde da Mulher (Ministério da Saúde, 2004), que reconheceu o problema da violência
doméstica como uma questão de saúde pública. Após dois anos entrou em vigor no Brasil a
Lei n. 11.340, Lei Maria da Penha (Brasil, 2006), que prevê uma série de medidas de proteção
e assistência à mulher, como o encaminhamento da vítima a programa oficial de proteção (art.
23).
Os Centros de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) e as Casas Abrigo, que
compõem a rede de atendimento às mulheres, ampliaram o raio de ação das políticas públicas
de combate à violência (Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as
Mulheres, 2011). Desta forma, constituindo-se em equipamentos públicos específicos para o
acolhimento e atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico para
as mulheres em situação de violência (Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres,
2006).
A Casa Abrigo, instituição que acolhe e abriga a vítima de violência doméstica que
sofre perigo de morte, tem como propósito preservar a integridade física e psicológica tanto
da mulher como de seus filhos, que geralmente são igualmente ameaçados pelo agressor,
desempenhando papel fundamental no enfrentamento e na ruptura de situação de violência
contra a mulher. Portanto, o trabalho realizado pela equipe de profissionais que recebe, cuida
e acompanha a vítima durante o período de permanência na Casa Abrigo é fundamental
dentro da rede de assistência à mulher.
Diante desta problemática, bem como da escassez de estudos em relação a atuação das
educadoras de base que prestam assistência em Casa Abrigo justifica-se a realização desta
investigação.
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Objetivo
Conhecer as percepções das educadoras de base acerca da assistência às mulheres em
situação de violência atendidas em uma Casa Abrigo.

Método
Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, desenvolvido em um Centro de
Referência e Atendimento à Mulher (CRAM) localizado no noroeste do Paraná. Participaram
da pesquisa as cinco educadoras de base que compõem a equipe de trabalho que presta
assistência às mulheres atendidas em uma Casa Abrigo. A coleta de dados foi realizada por
meio de grupo focal em oito encontros, no período de agosto a outubro de 2014.
Resultados
As educadoras de base que compuseram a amostra deste estudo demonstraram
capacidade para sentir compaixão e tolerância para com outras mulheres. A convivência
cotidiana com as situações de dilaceramento as fazem compreender a violência doméstica,
como descrito por Meneguel et. al (2000).
Os sujeitos do estudo narraram que as mulheres chegam à casa abrigo fragilizadas, e
que desde a acolhida até o desligamento a equipe desempenha-se para garantir a proteção e o
atendimento das suas necessidades. Entretanto, durante este período ocorrem situações de
conflito entre as usuárias e a própria equipe.
Constatou-se nesta pesquisa a ambiguidade presente nas atitudes das mulheres vítimas
de violência doméstica. Uma das educadoras descreveu a cena de uma mulher que não queria
sair da Casa Abrigo:
“Depois que saiu, quando ia entrar no carro ela cobriu os seus olhos com uma das
mãos e com a outra mão apontou o dedo indicador para mim e disse que eu queria machucá-la
e que não deixassem que eu me aproximasse” (Turquesa).
As mulheres vítimas de violência sofrem cotidianamente não apenas a violência física,
mas também a psicológica, cuja dinâmica estimula sentimentos ambíguos de amor/ódio,
aliança/competição, proteção/domínio (Brasil, 2002). Identificou-se nesta pesquisa que
sentimentos ambíguos também são despertados nas educadoras de base frente as situações de
conflito, resultando em atitudes igualmente ambíguas e conflituosas, e muitas vezes não
assertivas. Algumas revelaram o quanto são protetoras, enquanto outras demostraram certa
rigidez no tratamento:
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“Eu não consigo não me emocionar com o meu trabalho, faço de tudo para ajudá-las,
mas nem sempre elas reconhecem meus esforços, eu queria ser mais racional como
Pérola” (Turquesa).
“Não podemos ser flexíveis, é preciso ser firme, respeitar as regras da Casa”
(Pérola).
Algumas educadoras manifestaram indignação diante da manutenção do vínculo com
o agressor e da naturalidade diante da violência:
“Elas nos pedem para telefonar para o marido para trazer cigarro, outras pedem
para que ele possa ver o filho; a gente faz tudo por elas, mas elas voltam para os seus
agressores”. (Rubi)
As percepções das educadoras de base acerca da assistência às mulheres em situação
de violência foram verbalizadas nos grupos focais, momentos nos quais retrataram o cotidiano
da Casa Abrigo e compartilharam as suas angústias, ansiedades e desejos. Os principais
aspectos apontados por elas, destacados no texto acima, refere-se a violência psicológica e as
suas consequências, atitudes e sentimentos ambíguos.

Discussão
A violência psicológica, tão ou mais prejudicial do que a física, é conceituada como
toda ação ou omissão que causa ou visa a causar dano à autoestima, à identidade ou ao
desenvolvimento da pessoa por meio de insultos constantes, humilhação, desvalorização,
isolamento de amigos e familiares, ridicularização, manipulação afetiva, privação arbitrária da
liberdade (por exemplo, impedimento de trabalhar, estudar, cuidar da aparência pessoal,
gerenciar o próprio dinheiro) entre outras (Brasil, 2002), apresenta maior complexidade para o
seu entendimento. Como descrito por Ferreira e Pimentel (2008) deixam invisíveis sequelas.
As mulheres entrevistadas por Oliveira et. al (2009) destacaram que em suas famílias
de ascendência a violência doméstica era vivenciada por suas mães e que os filhos
procuravam defendê-las das agressões. É grande a probabilidade desta forma de violência
tornar-se rotina em suas vidas sendo projetada nos espaços onde são estabelecidas relações de
intimidade. Estes depoimentos corroboram com os resultados deste estudo, entendendo que as
Casas Abrigo constituem-se em um lugar de acolhimento e, portanto, de intimidade onde as
formas de relacionamentos das famílias de origem podem emergir resultando em situações de
conflito entre as usuárias e as educadoras.
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Estudo realizado por Costa et. al (2013), que avaliou a ação de profissionais que atuam
em serviço de referência à mulher vítima de violência, descreve que uma das dificuldades no
atendimento é a percepção por parte da maioria das mulheres da violência como natural, pois
nasceram em famílias cuja violência faz parte do cotidiano. As educadoras de base que
compuseram a amostra desta pesquisa também relataram que as mulheres abrigadas tentam
aproximação com o agressor com naturalidade.
Neste estudo pode-se constatar que a violência psicológica, apesar dos seus danos
nefastos, é de difícil compreensão. Associado a sua invisibilidade o desconhecimento por
parte dos profissionais sobre a dinâmica deste tipo de violência e seus diferentes matizes,
dificultam a sua identificação, e quando as educadoras de base conseguem identificar não se
sente preparadas para dar a solução ou o encaminhamento adequado.
Apesar dos esforços reiterados e constantes de inserir essas vítimas na sociedade de
forma digna, e de romper com o ciclo vicioso da violência no qual elas se encontram, muitas
acabam retornando ao convívio com o agressor e são novamente agredidas, às vezes de forma
mais grave e violenta.
Conclusão
As Casas Abrigo são estruturas essenciais do programa de prevenção e enfrentamento
à violência contra mulheres, uma vez que visam proteger a mulher e promover a ruptura da
situação de violência e a construção da cidadania. O profissional envolvido com os cuidados
diários das mulheres abrigadas tem sentimentos aflorados pelo impacto que a situação carrega
em seu bojo e a violência constitui-se em atos penosos não somente para a abrigada, mas
também para as cuidadoras que as assistem. Desta forma faz necessário instrumentalizá-los
teoricamente para a compreensão deste complexo fenômeno e, acima de tudo, cuidar de quem
cuida.
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