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Resumo: A violência doméstica contra às mulheres é uma situação que tem perpetuado 

e crescido com o passar dos anos, e que as submetem às circunstâncias de ameaças, 

feminicídios, exploração, humilhação entre outros. Através da mobilização da sociedade 

foram criadas ações governamentais na perspectiva de atendimento às mulheres em 

situação de violência doméstica. Desta forma iremos apresentar neste trabalho o serviço 

da Casa Abrigo Canto de Dália, executado pela Secretaria Municipal de Política para as 

Mulheres do município de Londrina-Pr.  
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Abstract: Domestic violence against women is a situation that has perpetuated and grown 

over the years, and which subjects them to the circumstances of threats, feminicide, 

exploitation, humiliation, among others. Through the mobilization of society, governmental 

actions were created to provide care to women in situations of domestic violence. In this 

way we will present in this work the service of “Casa Abrigo Canto de Dália”, executed by 

the Municipal Department of Politics for Women of the municipality of Londrina-Pr. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Interesse pelo tema se dá em virtude do nosso trabalho cotidiano em um abrigo 

municipal que atende mulheres em situação de violência doméstica, ameaçadas de 

morte, acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos.  

Acreditamos que a situação da violência doméstica deve ser encarada como um 

problema de saúde pública, pois segundo Waiselfiz (2017) através dos dados do mapa 

da violência de 2015, “entre 2003 e 2013, o número de vítimas do sexo feminino passou 

de 3.937 para 4.762, incremento de 21,0% na década. Essas 4.762 mortes em 2013 

representam 13 homicídios femininos diários”. (WAISELFISZ, 2017, p.13). Para a 

superação destas situações de violência acreditamos que as mulheres precisam ser 

atendidas e compreendidas neste contexto social; para isso, são necessárias políticas 

públicas de qualidade e uma rede de serviços estruturada e comprometida com o 

atendimento às mulheres. 

Para o desenvolvimento deste artigo, utilizamos bibliografias sobre a temática e os 

dados quantitativos foram coletados através das fichas individuais de atendimento do ano 

2016, com o objetivo de demostrar alguns dados referentes às mulheres abrigadas na 

Casa Abrigo Canto de Dália no referido ano.  

               

1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES 

A violência doméstica contra a mulher é um fenômeno cruel que acontece com mais 

ou menos intensidade em todo mundo e vem sendo combatida através de movimentos 

sociais e legislações que lutam contra qualquer forma de violência contra as mulheres. 

Segundo Saffioti (1987) a identidade social da mulher foi construída através de 

definições de papéis; definições estas que estipulam os campos de atuação em que a 

mulher e o homem podem atuar. 

A mesma autora explica que com esta definição de papéis, desde os tempos antigos, 

coube a mulher se restringir ao campo privado/ doméstico; sendo responsável pelo 

cuidado da casa e dos filhos. Já aos homens lhes são atribuídas as atividades 

relacionadas ao espaço público. 
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Disto podemos perceber que a sociedade naturalizou a ideia de que a mulher deve 

pertencer ao campo doméstico e isto permitiu uma naturalização do machismo, que 

consequentemente reforça o poder dos homens perante as mulheres. 

Saffioti (1987) indica que a identidade social dos indivíduos é construída socialmente 

e que a naturalização dos processos socioculturais deve ser constantemente 

questionada, pois geram diversas formas de discriminação, principalmente contra as 

mulheres. 

“ A naturalização dos processos 
socioculturais de discriminação contra a 
mulher e outras categorias sociais constitui 
caminho fácil e curto para legitimar a 
“superioridade” dos homens, assim como as 
dos brancos e dos heterossexuais, a dos 
ricos”. (SAFFIOTI, 1987, p.11). 

Cisne (2015) reforça que as relações sociais envolvem conflitos e antagonismos, 

principalmente nas relações sociais entre homens e mulheres; que se aprofundam na 

hierarquização/ soberania do masculino perante o feminino (Cisne, 2015).  

[...] naturaliza papéis a que se subordinam as 
mulheres e se utiliza dessa naturalização 
para alcançar o equilíbrio e a harmonia 
sociais pela responsabilização da mulher e 
desresponsabilizarão do estado. (CISNE, 
2015 p. 89). 

Desta forma a sociedade foi criando uma cultura de que a mulher é inferior ao homem 

e assim o mesmo pode se sobrepor a ela em questões de trabalho, salários e 

principalmente se impondo através da força física; decorrendo desta última situação as 

diversas formas de violência contra as mulheres. 

Em face às diferentes violências ocorridas contra as mulheres a violência doméstica 

(foco deste trabalho) tem tomado proporções elevadas que exigiu do Estado e da 

sociedade algumas providencias legislativas como a Lei Maria da Penha - Lei 11.340/06. 

Esta lei é um avanço legislativo no atendimento às mulheres que vivenciam a violência 

doméstica, contribuindo também para especificar crimes contra as mulheres, bem como 

estipular procedimentos judiciais e policiais. 

“ Tipifica a violência doméstica como uma das 
formas de violação dos direitos humanos. 
Altera o Código Penal e possibilita que os 
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agressores sejam presos em flagrante, ou 
tenham a prisão preventiva decretada, 
quando ameaçarem a integridade física da 
mulher”. (BRASIL, 2008, p.08). 

A mesma lei nos permite compreender que a violência doméstica e familiar contra as 

mulheres é qualquer situação, baseada em questões de gênero, que lhe cause algum 

dano físico, moral, sexual, psicológico ou material. Esclarece que: 

“ No âmbito da unidade doméstica, 
compreendida como o espaço de convívio 
permanente de pessoas, com ou sem 
vínculo familiar, inclusive as 
esporadicamente agregadas; no âmbito da 
família, compreendida como a comunidade 
formada por indivíduos que são ou se 
consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade 
expressa; em qualquer relação íntima de 
afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, 
independentemente de 
coabitação. (BRASIL, 2008, p. 12). 
 

Segundo Waiselfisz (2012) através do observatório de dados de violência contra a 

mulher, divulgado no Mapa da Violência de 2012, foi constatado que a maioria dos 

homicídios contra as mulheres se trata de violência passional e ocorrida dentro do espaço 

doméstico (41%), sendo que a principal incidência dos casos ocorridos foi por armas de 

fogo (49%).  

Diante do agravamento da violência doméstica contra as mulheres se fez necessário 

criar mecanismos legais e serviços de atendimento a este público, exigindo assim dos 

Estados, União, Distrito Federal, Municípios e organismos não governamentais ações 

concretas em busca do enfrentamento a violência doméstica e familiar. 

 

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES: CASA 

ABRIGO CANTO DE DÁLIA 

Desta forma o município de Londrina – Pr tem passado por experiências quanto a 

organização da rede de serviços de atendimento às mulheres em situação de violência 

doméstica. Inaugurou no ano de 1986 a Delegacia Especializada de Atendimento à 

Mulher (DEAM), atendendo as mulheres que desejavam denunciar seus agressores, com 

exclusividade às mulheres em situação de violência doméstica; não executando ações 
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relacionadas a violência urbana contra a mulher, ou qualquer forma de violência contra o 

sexo feminino menor de 18 anos. (BRASIL, 2008). 

No ano de1993 foi implantada a Coordenadoria Especial da Mulher, através da Lei 

Municipal nº 5.222/92, sendo que: 

 

“ Com pouco mais de um ano de existência, 
já havia conquistado reconhecimento 
enquanto espaço de defesa dos direitos das 
mulheres, sendo premiada durante a 1ª 
Mostra de Experiências Municipais Sobre 
Defesa da Mulher Contra a Violência, 
promovida pelo Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal (IBAM) e Fundação 
Ford”. (LONDRINA, 2017). 
 

Desde a sua implantação o órgão passou por reformulações até chegar à estruturação 

atual de Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres - SMPM, órgão que tem a 

finalidade de fixar diretrizes, coordenar, executar e fazer cumprir as políticas públicas 

direcionadas às mulheres no âmbito do município de Londrina (Lei Municipal nº 

11.214/2011). 

      A SMPM conta com o Centro de Atendimento à Mulher – CAM que é um serviço que 

funciona desde 1993 com equipe multiprofissional composta por serviço social, 

psicologia, pedagogia, sendo referência municipal no atendimento à mulher em situação 

de violência doméstica. A equipe realiza atendimentos individuais, em grupo, visita 

domiciliar, palestras e busca ativa de denúncias que são encaminhadas por outros 

serviços do município. O foco do trabalho do CAM é orientar a sociedade londrinense 

sobre o combate a violência contra mulher, bem como atender a mulher que sofre ou que 

já sofreu a violência doméstica, para que esta consiga superar as condições de violência 

que muitas vezes são vivenciados há anos. (BRASIL, 2008).  

O município de Londrina também possui um Centro de Formação e Capacitação 

Profissional intitulado Casa da Mulher, executado também pela SMPM. Neste serviço são 

oferecidas atividades de formação destinada às mulheres que se encontram em situação 

de vulnerabilidade social e pessoal. As atividades desenvolvidas preconizam a 

capacitação para a geração e renda, afim de que as mulheres possam ter um retorno 

financeiro para o sustento de suas famílias. (BRASIL, 2008). 

Com o objetivo de fortalecer a rede de serviços existentes, foi implementada a “Rede 

de Enfrentamento a Violência Contra a Mulher”, que teve início em 2012 através do 

Decreto Municipal nº 246. Esta Rede realiza reuniões mensais onde, diversos serviços 
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do município que atendem mulheres em situação de violência, pensam, refletem, 

discutem e elaboram ações para melhorar e disseminar a importância de nos 

preocuparmos com a violência doméstica contra a mulher. (BRASIL, 2008). 

      Outro serviço executado pela SMPM é a Casa Abrigo Canto de Dália – CACD, que 

abriga mulheres em situação de violência doméstica conforme tipificado pela Lei 

11.340/2006 – Lei Maria da Penha. Mais detalhes sobre este serviço será descrito a 

seguir. 

A Casa Abrigo Canto de Dália - CACD é um serviço governamental, criado em junho 

de 2004, e que integra o organograma da Secretaria Municipal de Políticas para as 

Mulheres do município de Londrina-Pr. O mesmo tem por natureza atender 

temporariamente e de forma ininterrupta mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar sob risco de morte, acompanhadas ou não por seus filhos menores de 18 anos, 

residentes do município de Londrina-Pr. (LONDRINA, 2016). 

Os objetivos deste serviço se caracterizam na perspectiva de assegurar a segurança 

e proteção para as mulheres e seus filhos; realizar atendimentos voltados à ações de 

segurança, educação e saúde; estabelecer parcerias com a rede de serviços que também 

atendem mulheres em situação de violência doméstica e familiar; realizar atendimentos 

psicossociais e pedagógicos para fortalecer a autoestima da mulher e seus filhos; 

resgatar vínculos familiares, sociais e comunitários para que estas mulheres consigam 

romper com as situações de violência vivenciadas, tendo como aparato jurídico as 

medidas protetivas previstas pela Lei Maria da Penha. (LONDRINA, 2016). 

O ingresso das mulheres e seus filhos na CACD ocorrerá por meio de uma avaliação 

e encaminhamento do Centro de Atendimento à Mulher – CAM, após a mulher ter 

registrado boletim de ocorrência na DEAM de Londrina-Pr. A medida de abrigamento só 

ocorrerá quando for verificada que a mulher e seus filhos correm risco eminente de morte 

ou dano a integridade física, que os impedem de resgatar os vínculos familiares ou 

comunitários. (LONDRINA, 2016). 

Parágrafo Único. O ingresso das mulheres e 
seus filhos no serviço serão, 
obrigatoriamente, por meio de avaliação e 
encaminhamento do Centro de Referência e 
Atendimento à Mulher – CAM, conforme 
organização e horário de funcionamento 
desse serviço. (LONDRINA, 2016, p. 4). 

§ 3°. As mulheres que excepcionalmente 
forem encaminhadas à Casa Abrigo Canto de 
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Dália - CACD sem Boletim de Ocorrência 
serão acompanhadas, assim que possível, 
por um profissional da equipe técnica à 
Delegacia Especializada de Atendimento à 
Mulher (DEAM) para realização deste 
procedimento. (LONDRINA, 2016, p. 22). 

O regimento interno da CACD, em seu artigo 9º e 10º preconiza que a equipe de 

trabalho seja constituída por assistentes sociais, pedagogos, advogados, técnico de 

orientação social, terapeuta ocupacional, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de 

gestão, auxiliar de serviços gerais, cozinheiras, motoristas e serviço de segurança ou 

guarda municipal. 

Neste serviço existem vários mecanismos de gestão tais como reuniões 

administrativas, reuniões setoriais, discussões de caso com a rede de serviço, reuniões 

com as mulheres e filhos em abrigamento, atendimentos individuais, oficinas com 

temáticas diversas dentre outros. (LONDRINA, 2016). 

Ao ingressar na CACD, o regimento interno prevê que a mulher e seus filhos sejam 

atendidos pela equipe técnica (serviço social, pedagogia, psicologia e enfermagem) para 

que sejam coletados dados pessoais e também informações sobre a violência ao qual 

estavam submetidos. Após este levantamento de informações a equipe elabora um plano 

de ação para esta mulher com diversos encaminhamentos para a rede de serviços, tais 

como: solicitação de medida protetiva no fórum, atendimento na Delegacia da Mulher, 

atendimento no Instituto Médico Legal, atendimento jurídico gratuito no Núcleo Maria da 

Penha (NUMAPE), atendimento na 29a. Promotoria, atendimento em unidade básica de 

saúde ou unidade de pronto atendimento, atendimento em Centro Psicossocial (CAPS), 

contato com a rede de ensino, contato com familiares e quando necessário com local de 

trabalho. (LONDRINA, 2016). 

Se não for possível garantir as condições adequadas de segurança para as atividades 

acima mencionadas, estes procedimentos serão realizados após o desligamento da 

mulher do abrigo. 

Devido ao caráter sigiloso deste serviço não é permitido aos usuários se ausentar da 

CACD sem autorização e acompanhamento da equipe, com o intuito de garantir a 

segurança em atividades externas. Cabe ressaltar que toda situação que envolva a 

mulher ou filhos se ausentarem da CACD acontecerá conforme a necessidade de cada 

caso. (LONDRINA, 2016). 
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Conforme o artigo 49º do regimento interno da CACD é vetado às usuárias “ Ausentar-

se do local de funcionamento da Casa Abrigo Canto de Dália – CACD sem planejamento 

e acompanhamento da equipe técnica ou de apoio, conforme o caso”. (LONDRINA, 

2016). 

Também primando pela segurança e sigilo, as mulheres e seus filhos, ficam 

impossibilitados de realizar visitas dentro do abrigo, comunicar-se com pessoas externas, 

atender telefones e utilizar celulares sem o planejamento e supervisão da equipe. 

Dentro da rotina da CACD a mulher e seus filhos são responsáveis pelo cuidado, 

manutenção e conservação do espaço e dos objetos utilizados exclusivamente por eles; 

cabendo também zelar pelo ambiente de espaço comum e privado. 

O período máximo de abrigamento permitido na CACD é de 180 dias ou quando foi 

verificada que a situação que gerou a medida de abrigamento foi superada. Outras 

situações que justificam o desligamento da CACD são por decisão voluntária da mulher, 

por infração ao regimento interno, por determinação judicial ou até mesmo pelo 

cumprimento da medida protetiva através da notificação do autor da violência sobre a 

vigência da medida protetiva. (LONDRINA, 2016). 

Apresentaremos nos próximos parágrafos um panorama da realidade social e 

econômica das mulheres atendidas na CACD no ano de 2016; no referido ano a CACD 

atendeu 54 mulheres e 90 crianças/ adolescentes. Os dados aqui apresentados foram 

coletados pela equipe técnica da CACD e serão expostos a seguir. 

Segundo WAISELFISZ (2017) o Mapa da Violência 2015 mostra que as maiores taxas 

de feminicídio são registradas na faixa etária de 18 a 30 anos, Londrina não é diferente 

em relação à idade, pois as mulheres atendidas na CACD em 2016, 60% tinham idade 

entre 21 e 30 anos de idade, lembrando que as mulheres que são abrigadas, foram 

ameaçadas de morte e não possuíam familiares que pudessem acolhê-las em segurança, 

pois em muitos casos o agressor também ameaça os familiares.  

Outro dado relevante da pesquisa é a  questão da moradia. A moradia se torna um 

problema  no cotidiano da CACD, pois conforme os dados apresentados 71% das 

mulheres atendidas residiam em casas alugadas, cedidas ou emprestadas, o que se 

traduz em um dificultador no rompimento com a violência, porque 69% das mulheres 

atendidas declararam estar desempregadas ou não possuiam vínculos com o mercado 

de trabalho formal e informal; facilitando assim o retorno ao convívio com o agressor. 
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A baixa escolaridade das mulheres e o número de filhos, junto no período de 

abrrigamento, também se torna um indicativo de permanência no estado de violência 

doméstica, uma vez que, 60% das mulheres atendidas tinham apenas o ensino 

fundamental e 62% tinham de 2 a 4 filhos. Estes dados refletem a dificuldade que as 

mulheres tem em se inserir no mercado de trabalho em virtude da baixa escolaridade e 

também da dura realidade de não conseguirem local para deixarem os filhos enquanto 

estariam no local de trabalho. 

Outro dado que chama atenção nesta pesquisa é que 38% das mulheres atendidas 

na CACD no ano de 2016, tiveram que ser encaminhadas para outros municípios, por 

não possuirem familiares que pudessem acolhe-las em segurança em Londrina ou pelas 

ameaças que não cessaram após o agressor receber a notificação da medida protetiva; 

no entanto 60% das mulheres permaneceram em Londrina. 

A pesquisa também constatou que de todas as mulheres que passaram pela CACD 

93% delas, na data do desligamento, não retornaram o convívio com o agressor. No 

entanto sabemos que após o desligamento, estes dados podem sofrer alterações; mas 

fica a reflexão que estas mulheres tiveram a inciativa de buscar a rede de serviços na 

tentativa de romper com as situações de violência doméstica ao quais estavam 

submetidas. 

Quanto ao período de abrigamento 43% das mulheres abrigadas permaneceram na 

CACD de 30 a 45 dias. Cabe ressaltar que, tendo em vista o sigilo da casa abrigo, neste 

período as mulheres só saíram do abrigo para atividades externa acompanhadas pela 

equipe técnica e depois de verificada a situação de segurança; não sendo permitido terem 

acesso a celular, computador ou outro meio de comunicação. 

Salienta-se que algumas mulheres não conseguem permanecer abrigadas e 

relataram o quanto é difícil não poder sair para realizar atividades do cotidiano. Esta 

situação representa para elas uma prisão, e por este motivo 33% das mulheres atendidas 

em 2016 permaneceram apenas 1 semana na CACD. Este dado nos causa preocupação, 

uma vez que este período nem sempre é um tempo hábil para a mulher solicitar a medida 

protetiva. Foi constatada que atualmente a média é de 15 a 30 dias para as mulheres 

terem a medida protetiva em validade; apesar da Lei Maria da Penha prever no Art. 19º 

inciso 1º, que as medidas protetivas serão concedidas de imediato. Esta morosidade 

também está relacionada ao fato da Vara Criminal Maria da Penha acumular o 

atendimento de crimes contra crianças e idosos, deixando os procedimentos mais 
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vagarosos. Apenas 36% das mulheres abrigadas saíram com a medida protetiva em 

validade, isto é, aguardarem o agressor ser notificado para solicitar o desligamento do 

abrigo. 

Assim sendo quando as mulheres entram no abrigo são orientadas que a qualquer 

momento podem solicitar desligamento, mas é recomendável que aguardem a medida 

protetiva e que tenham um local seguro para retornarem, pois, os fatos que motivaram o 

encaminhamento para o abrigamento são de ameaças contra a vida; pois bem sabemos 

que muitas mulheres morrem na tentativa de romper com a violência doméstica. 

 

Considerações Finais 

Desta maneira apresentamos neste artigo reflexões sobre a situação da violência 

contra as mulheres, que ainda hoje são tratadas com naturalidade por homens e 

mulheres, fatos estes construídas culturalmente como a ideologia do patriarcado.  

A apresentação da política de abrigamento no município de Londrina com alguns 

dados da realidade das mulheres atendidas na Casa Abrigo Canto de Dália demonstram 

que vários fatores como falta de moradia, baixa escolaridade e de falta de rede de apoio 

aos filhos, fazem com que muitas delas não tenham alternativas para romper com a 

violência e acabam por retornar retornem ao convívio com o agressor. 

Outro dado que se mostra significativo nesta pesquisa é a demora para a mulher 

conseguir a medida protetiva e o quanto a espera pela notificação do agressor sobre a 

mesma faz com que as mulheres desistam do abrigamento. Isto as motiva ao retorno de 

convívio com o agressor fazendo com que elas se coloquem em risco de morte 

novamente. 

Através das pesquisas bibliográficas percebemos que a Secretaria Municipal de 

Políticas para as Mulheres de Londrina- Pr é a menor secretaria existente na prefeitura; 

consequentemente possui o menor orçamento, o que dificulta investimentos em seus 

serviços. Outro fato constatado foi que a não existência de uma secretária exclusiva para 

a SMPM é preocupante no que tange as demandas da casa Abrigo Canto de Dália, pois 

este serviço de extrema relevância atualmente passa por defasagem de recursos 

humanos e problemas em sua estrutura física.  
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Quando se fala em romper com a violência doméstica, é preciso pensar em politicas 

públicas de qualidade que garanta acesso das mulheres aos serviços com esta finalidade, 

pois quando a mulher decide romper com a violência esta espera ser acolhida e encontrar 

respostas para seus anseios. Avaliamos que se o atendimento da rede de serviços não 

for eficiente, podemos correr o risco destas mulheres não retornarem para os serviços e 

desestimularem outras a fazê-lo. 

Com esta pesquisa podemos verificar que existe uma preocupação no município de 

Londrina-Pr com relação às situações de violência doméstica, pois as gestões que 

passaram pela SMPM tentaram reformular, criar e melhorar os serviços que atendem 

estas mulheres. No entanto é verificado que muito ainda temos que caminhar para 

conseguirmos melhorar o atendimento e reduzir a situação de violência doméstica neste 

município.   
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