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RESUMO

Este artigo investiga as práticas de enfrentamento da violência contra a mulher e o reflexo no cotidiano macapaense. Levantamentos recentes 
têm demostrado que Macapá é a 7ª cidade do país com mais registros de violência contra a mulher. Diante disso, buscou-se responder a seguinte 
problemátic: Como é efetivado o atendimento ofertado pelo Centro de Atendimento à Mulher e a Família (CAMUF), no município de Macapá, à 
luz da Lei Maria da Penha? Parte-se da hipótese que este atendimento obedece aos princípios e requisitos estabelecidos na Lei Maria da Penha, 
no município de Macapá (Amapá). Para tanto, o objetivo geral deste trabalho foi investigar se o atendimento ofertado pelo CAMUF obedece aos 
princípios e requisitos estabelecidos na Lei Maria da Penha. Como decorrência, os objetivos específicos foram: descrever a evolução das medidas 
de proteção no combate à violência praticada contra a mulher; demonstrar os requisitos da Lei Maria da Penha; e evidenciar se os serviços 
ofertados pelo CAMUF cumprem os requisitos fixados na lei. Para o desenvolvimento da pesquisa foi necessário a adoção de um encadeamento 
de procedimentos metodológicos por meio, inicialmente, de vasta pesquisa bibliográfica, em livros, artigos científicos, internet e a legislação 
vigente. Em seguida, procedeu-se pesquisa documental com levantamento de informações secundárias contidas no banco de dados do CAMUF, 
buscando observar e analisar os diferentes aspectos que circundam o atendimento ofertado pelo órgão e se os mesmos obedecem aos princípios 
e requisitos legais. Partindo-se da observação das ações desenvolvidas pelo CAMUF, aplicaram-se entrevistas semi estruturadas com funcionários 
do centro, visando compreender os principais aspectos relacionados à violência sofrida pelas mulheres. Foi possível, então, identificar os 
principais tipos de violências atendidos pelo CAMUF e as respectivas causas impulsionadoras. As entrevistas também possibilitaram compreender 
a evolução das medidas de proteção e combate à violência contra a mulher, identificar um perfil do público atendido no Centro, bem como, das 
pessoas envolvidas, como os agressores e filhos. Constatou-se  que os principais motivos que levam as pessoas a procurarem os serviços 
ofertados pelo Centro, é não  somente a violência física, sexual, patrimonial, moral, intrafamiliar que sofrem, mas também,  problemas 
psicológicos, especialmente diante da situação de fragilidade provocada pela agressão sofrida. A pesquisa foi de caráter qualitativa, pois 
averiguou o papel do Estado na legitimação de ações de enfrentamento contra a violência contra mulher. Em entrevista concedida aos autores 
deste trabalho a coordenadora do CAMUF, afirmou que as contribuições do Estado são necessárias para o melhor desenvolvimento do trabalho e 
que o principal objetivo do Centro é promover a conscientização dos direitos das mulheres. A coordenadora explicou que os trabalhos no CAMUF 
em Macapá são desenvolvidos com auxílio de psicólogos, de profissionais do segmento jurídico, psicossocial e oficina terapêutica. Concluiu-se que 
o CAMUF cumpre com os requisitos fixados na Lei Maria da Penha, uma vez que empodera mulheres e promove a equidade de gênero em todas 
as atividades sociais; além disso, coíbe e previne a violência doméstica e familiar contra elas, mirando promover a equidade de gênero em todas 
as atividades sociais como garantias da melhoria na qualidade de vida das mulheres.
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