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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Fernanda Castro Souza Fernandes de. Violência contra a mulher e acesso à 

justiça: Direitos Humanos, Lei Maria da Penha e os Crimes de Ameaça. 2017. 175 f. Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

O objetivo da tese foi construir uma análise sobre acesso à justiça, direitos humanos das 

mulheres, Lei Maria da Penha e crimes de ameaça praticados no contexto de violência 

doméstica e familiar. A metodologia do cuidado pautou a interlocução e relação com as 

mulheres entrevistadas, tanto as profissionais da rede quanto a mulher em situação de 

violência atendida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Foi realizado 

levantamento das ações penais de ameaça nos sete Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar da cidade de São Paulo. A pesquisa buscou compreender o fenômeno da violência 

contra as mulheres dentro de uma perspectiva mais ampla e global, partindo da 

compreensão do fenômeno da violência em si e sua relação quando empreendida em 

contexto de relações de gênero. Entende-se a violência como fenômeno polissêmico, 

interpretado a partir de seus contextos sociais e das regulações normativas que uma 

sociedade ou grupo estabelece como permitido ou proibido. Problematiza-se de que forma 

essas autorizações ou proibições estão marcadas por desigualdades sociais de gênero, 

relações de poder que contêm a força e as possibilidades de resistência. A Lei Maria da 

Penha é retomada a partir do contexto das lutas feministas tanto internacional quanto 

nacionalmente e apresentada como um sistema de garantia de direitos extrapolando o 

discurso punitivista. Refletindo sobre o direito, busca-se relacionar o direito às teorias de 

gênero propondo uma reflexão sobre sua desneutralização, construindo-se o argumento de 

que o direito e suas instituições são espaços herméticos, de especialistas, de difícil acesso, 

permeado por personagens que, descolados de suas condições sociais, em virtude da 

tradição dogmática jurídica, são chamados a atuar em um campo até então tido como de 

domínio privado. Aponta-se a necessidade de uma mudança da lente de como se enxerga o 

tema, a partir de uma perspectiva de gênero em diálogo com questões de raça, etnia, classe 

social, entre outros marcadores sociais. Por fim, apresenta-se as discussões sobre violência 

psicológica e sua interface com o direito. De que forma a Lei Maria da Penha definiu este 

tipo de violência e quais as respostas que o Poder Judiciário encontra para lidar com as 

demandas jurídicas das mulheres capituladas como ameaça. Realiza-se uma breve reflexão 

sobre feminicídio e sua relação com o fenômeno da violência psicológica contra as 

mulheres em contexto de relações íntimas de afeto. Relaciona-se a dicotomia entre público 

e privado como matriz de constituição do processo penal, bem como busca-se refletir sobre 

o lugar da vítima neste contexto em que a mulher é a própria testemunha do processo. 

 

Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Direitos Humanos. Crimes de Ameaça. Teorias 

jurídicas feministas. Acesso à justiça. Direito e relações de gênero. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, Fernanda Castro Souza Fernandes de. Violence against women and acess to 

justice: Human Rights, Maria da Penha Law and Threat Crimes. 2017. 175 f. Thesis 

(Doctorate) – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2017.  

 

The purpose of the essay was to develop a review of the access to justice, human rights of 

women, the Maria da Penha Law and threat crimes made in the contexto of domestic and 

family violence. The methodology of care guided the dialogue and the relation with the 

interviewed women, both network professionals and women facing violence and helped by 

the Office of the State Public Defender of the State of São Paulo. A survey was carried out 

in the 7 Domestic and Family Violence Courts of the City of São Paulo. This research tried 

to understand the issue of violence against women from a broader and global point of 

view, starting with the phenomenon of violence itself and its relation when it takes place in 

the context of gender relations. Violence is understood as a polysemic concept, construed 

from its social contexts and the norms that a society or a group sets forth as being allowed 

or forbidden. We discuss how these authorizations and prohibitions are marked by social 

inequalities of gender, power relations based on force and the possibilities of resistance. 

The Maria da Penha Law is examined again from the point of view of the feminist 

struggle, both the international and the domestic one and is presented as a system to 

guarantee rights that goes beyond the punitive speech. Reflecting about the Law, we seek 

to relate it to the gender theory and propose to consider its deneutralization, with the 

argument that the Law and its institutions are hermetic spaces, of specialists, hard to 

access, permeated by people who, detached from their social conditions, because of the 

legal dogmatic tradition, are called to act in a field up to now considered a private sphere. 

We point to the need to change how we see the issue, from a gender perspective that 

relates with issues of race, ethnicity, social class and other social markers. Finally we bring 

up the discussions about psychological violence and its interface with the Law. How the 

Maria da Penha Law has defined this type of violence and which are the answers that the 

Judiciary finds to deal with the legal claims of women identified as a threat. A short 

reflection on femicide and its relation with the psychological violence against women in 

the context of intimate affection relations. The public-private dichotomy is discussed as a 

matrix of the criminal procedure, and we seek to consider the place of the victim in this 

contexto in which the woman is herself witness for the procedure.  

 

Keywords: Maria da Penha Law. Human Rights. Threat Crimes. Feminist legal theories. 

Access to justice. The law and the gender relations. 

  



 

 

 

RESUMEN 

 

OLIVEIRA, Fernanda Castro Souza Fernandes de. Violencia contra las mujeres y acceso a 

la justicia: Derechos Humanos, Ley Maria da Penha y Crimenes de Amenaza. 2017. 175 f. 

Tesis (Doctorado) – Facultad de Derecho, Universidad de São Paulo, São Paulo, 2017.  

 

El objetivo de la tesis fue construir un análisis sobre el acceso a la justicia, derechos 

humanos de las mujeres, ley María da Penha y crímenes de amenaza practicados en el 

contexto de violencia doméstica y familiar. La metodología del cuidado pautó la 

interlocución y relación con las mujeres entrevistadas, tanto las profesionales de la red 

como la mujer en situación de violencia atendida por la Defensoría Pública del Estado de 

San Pablo. Fue realizado un levantamiento de las acciones penales de amenaza en los siete 

juzgados de violencia doméstica y familiar de la ciudad de San Pablo. La investigación 

trató de entender el fenómeno de la violencia contra las mujeres dentro de una perspectiva 

más amplia y global, partiendo de la comprensión del fenómeno de la violencia en sí y su 

relación cuando ocurre en un contexto de relaciones de género. Se entiende la violencia 

como fenómeno polisémico, interpretado a partir de sus contextos sociales y de los 

reglamentos normativos que una sociedad o grupo establece como permitido o prohibido. 

Se problematiza de qué forma esas autorizaciones o prohibiciones están marcadas por 

desigualdades sociales de género, relaciones de poder que tiene la fuerza y las 

posibilidades de resistencia. La Ley María da Penha es retomada a partir del contexto de 

las luchas feministas, tanto en el plano internacional como en el nacional y es presentada 

como un sistema de garantía de derechos que extrapola el discurso punitivista. 

Reflexionando sobre el derecho, se trata de relacionarlo a las teorías de género, 

proponiendo una reflexión sobre su desneutralización, construyéndose el argumento de que 

el derecho y sus instituciones son espacios herméticos, de especialistas, de difícil acceso, 

permeado por personajes que, despegados de sus condiciones sociales, en virtud de la 

tradición dogmática jurídica, son llamados a actuar en un campo hasta entonces 

considerado como de dominio privado. Se señala la necesidad de un cambio de modo de 

ver el tema, a partir de una perspectiva de género en diálogo con cuestiones de raza, etnia, 

clase social y otros marcadores sociales. Finalmente se presentan las discusiones sobre la 

violencia psicológica y su interfaz con el derecho. De qué forma la Ley María da Penha 

definió este tipo de violencia y cuáles son las respuestas que el Poder Judicial encuentra 

para tratar con las demandas jurídicas de las mujeres caracterizadas como amenaza. Se 

realiza una breve reflexión sobre el feminicidio y su relación con el fenómeno de la 

violencia psicológica contra las mujeres en el contexto de relaciones íntimas de afecto. Se 

relaciona la dicotomía entre público y privado como matriz de constitución de proceso 

penal, así como se trata de reflexionar sobre el lugar de la víctima en este contexto en que 

la mujer es ella misma testigo en el proceso. 

 

Palabras clave: Ley María da Penha. Derechos Humanos. Crímenes de Amenaza. Teorías 

jurídicas feministas. Acceso a la justicia. Derecho y relaciones de género.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ler pelo não 

Ler pelo não, quem dera! 

Em cada ausência, sentir o cheiro forte 

do corpo que se foi,  

  a coisa que se espera. 

Ler pelo não, além da letra, 

ver, em cada rima vera, a prima pedra,  

onde a forma perdida  

procura seus etcéteras. 

Desler, tresler, contraler,  

enlear-se nos ritmos da matéria, 

 no fora, ver o dentro e no dentro, o fora, 

navegar em direção às Índias 

 e descobrir a América. 

Paulo Leminski   

 

 

Esta introdução, escrita em meados de março de 2016, pretende-se verdadeira. 

Entre leituras, escritas rascunhadas, afastamentos, aproximações, alegrias e dúvidas 

(muitas), ela, de fato, pretende introduzir este trabalho de pesquisa. Não será escrita ao 

final, após as conclusões. Obviamente, a ela voltarei para contar o que foi feito nesse 

trajeto e o que cada capítulo deste trabalho, ainda em construção (e sempre inacabado), 

busca abordar. 

No entanto, de antemão, é necessário registrar o que se almeja aqui, ainda que, ao 

final, possa parecer uma exposição pretenciosa, equivocada ou até mesmo desnecessária, 

considerando as regras escritas e costumeiras do universo acadêmico. Não se trata de expor 

um processo criativo como bem fazem os artistas. Talvez aqui também se produza alguma 

beleza ou algo que toque quem se prestar a lê-lo (assim espero), mas este “processo 

criativo” tem lá suas amarras e não está assim tão livre para passear entre notas musicais, 

letras, imagens, telas ou tintas. Estamos na seara deste “[...] estranho ofício das palavras e 

das ideias [...]” (LARROSA, 2004, p. 28). 

Há um rigor científico a seguir, formas de olhar, escutar, descrever, compreender. 

Há um método, enfim. Dominá-lo minimamente coloca-nos na categoria de cientistas, 

situa-nos entre pares e diferencia-nos. Há um método que não nos descola do tempo 

presente e que nos confronta diante de parâmetros éticos. Não se escreve e não se pesquisa 

sem estar imbricada a todo momento nessa teia que conjuga passado, prática política, 
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desejo de mudança e presente. Estudar e pesquisar a violência contra as mulheres coloca-

me nesta posição e é a partir desse lugar que tentarei construir esse texto. Estou ciente de 

antemão que este trabalho não será completo. Nem tenho tal pretensão. Gostaria apenas 

que ele pudesse ser uma contribuição, dentre tantos outros trabalhos, pesquisas e 

experiências tanto públicas quanto não governamentais, para a reflexão de caminhos 

possíveis para garantir o direito humano das mulheres a viverem uma vida segura, livre e 

sem violência.  

Apoiando-me na proposta de construir um ensaio e, com isso, ensaiar-me 

(LARROSA, 2004)
1
, busco fazer deste trabalho um diálogo entre os lidos, os escritos, os 

vividos. Entre a rigidez da construção científica e a vida experimentada ao longo deste 

processo, construir algo que possa “[...] ser tomado como uma linguagem da experiência, 

como uma linguagem que modula de um modo particular a relação entre experiência e 

pensamento, entre experiência e subjetividade, e entre experiência e pluralidade” 

(LARROSA, 2004, p. 31). E, nesse processo, aprender a criar distância, olhar o presente de 

fora, estranhá-lo, construí-lo como problema, percebendo “[...] quão artificial, arbitrário e 

produzido é o que nos parece dado, necessário ou natural, de mostrar a estranheza daquilo 

que nos é mais familiar, a distância do que nos é mais próximo” (LARROSA, 2004, p. 34). 

Aqui está, para mim, o maior desafio de estudar a violência contra as mulheres. O 

tempo todo buscando não cair na armadilha de um pensamento linear e retrospectivo 

baseado no discurso de que as mulheres sempre foram violentadas. Sempre? Mas de que 

forma, em que condições, quais os contextos, quais suas possibilidades de lutar frente a 

isso? E ao lutar pelo fim da violência, como evitar um futuro projetável se a perspectiva 

dos direitos humanos é exatamente um vir a ser? Como problematizar o tempo presente, 

dentro do recorte tão pequenino deste trabalho, de forma que sua contribuição (se houver) 

seja sobre nossas práticas e olhares atuais sobre o tema da violência contra as mulheres, no 

que elas carregam do construído no passado e de que forma se projetam no futuro. É 

localizar-se no desconfortável lugar de duvidar-se (de si e do presente) constantemente. 

Foucault ressalta, como método, a importância de um ceticismo que seja capaz de 

rejeitar os universais antropológicos. É preciso investigar a constituição histórica.
2
 Aponta 

                                                 
1
  “No meio disso tudo, estava buscando a mim mesmo, pensando em quem eu era e no que eu queria fazer 

comigo mesmo. Estava começando a ensaiar e a ensaiar-me.” (LARROSA, 2004, p. 31). 
2
  “[...] debemos descender al estúdio de las practicas concretas a traves de las cuales el sujeto se constituye 

dentro de un campo de conocimiento” (FOUCAULT, 2006, p. 237). “[...] devemos descer ao estudo das 

práticas concretas através das quais o sujeito se constitui dentro de um campo de conhecimento” 

(tradução minha). 
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a importância de adotar como princípio metodológico o estudo de um campo e a relação de 

sujeito e objeto a partir das práticas, por exemplo, ao se questionar de que forma 

construímos o louco, o doente ou o delinquente. Nessa linha, de que forma construímos a 

ideia de mulher vítima de violência? Como ela está presente nos discursos que vemos nas 

notícias, nos jornais, nas telenovelas, nas falas de operadores(as) do direito, de 

governantes, gestores(as) públicos(as), servidores(as) públicos(as), de militantes 

feministas. Isso parece trazer a relevância em se estudar as relações de poder, aqui 

entendidas como processos e técnicas que conduzem condutas e produzem indivíduos. 

Seria a mulher vítima de violência uma categoria constituída nesse processo? Se assim 

entendida, como fazer a crítica? Nestas reflexões, também inspirando-me em Foucault 

(2000), tentarei escapar ao olhar de fora, mas também não o farei por dentro. Deslocando-

me do presente, ao mesmo tempo em que nele estou constituída, tentarei situar-me nas 

fronteiras. De antemão, assumo a dificuldade. 

 

Breve apresentação dos capítulos 

 

No primeiro capítulo, apresento um relato da trajetória de pesquisa de campo, seus 

impasses e suas conquistas. Relato os desafios enfrentados para realizar pesquisa de campo 

nas instituições da justiça, as dificuldades de acesso aos dados, o segredo de justiça dos 

processos que envolvem violência doméstica e familiar contra as mulheres. Apresento a 

metodologia do cuidado como prática de atuação na interlocução e relação com as 

mulheres entrevistadas.  

No segundo capítulo apresento um diálogo e uma tentativa de entender o fenômeno 

da violência contra as mulheres dentro de uma perspectiva mais ampla e global, partindo 

da compreensão do fenômeno da violência em si e sua relação quando empreendida em 

contexto de relações de gênero. Analiso a violência como fenômeno polissêmico, a ser 

interpretada a partir de seus contextos sociais e a partir das regulações normativas que uma 

sociedade ou grupo estabelece como permitido ou proibido, de que forma essas 

autorizações ou proibições estão marcadas por desigualdades sociais de gênero, marcadas 

por relações de poder, que contêm a força e as possibilidades de resistência. Para tanto, 

encontro algumas respostas em Yves Michaud (1989), Marilena Chauí (2003), Michel 

Foucault (1995, 2007), Hannah Arendt (1994), Amy Allen (2015), Elena Larrauri (2007), 

Flávia Schilling (1991, 2002, 2010), Carol Gilligan (1982) e Rita Segato (2003, 2014). 
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No terceiro capítulo, busco traçar um histórico do contexto sócio-jurídico, tanto 

internacional quanto nacional, que culminou na promulgação da Lei Maria da Penha. São 

apresentadas breves considerações sobre a entrada das discussões sobre igualdade formal e 

material no âmbito dos organismos e conferências internacionais, transparecendo, 

paulatinamente, as especificidades dos sujeitos titulares de direitos humanos – no caso, as 

mulheres. Paralelamente, trago alguns aportes sobre a história interna de luta dos 

movimentos feministas e de mulheres por medidas legislativas de igualdade, pós-

Constituição de 1988.  

Após, mostro quais as conquistas trazidas pela Lei Maria de Penha, sua visão 

multidisciplinar e contextualizada ao tratar da violência doméstica e familiar contra a 

mulher, as reflexões que a lei proporciona para o campo da criminologia feminista, os 

desafios de sua implementação, um panorama da estrutura dos Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar no Brasil e as dificuldades de enfrentar a violência considerando o 

conceito de rota crítica.  

Com o objetivo de iniciar uma reflexão sobre a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, apresento, a partir dos discursos dos ministros do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento da ações constitucionais ADC nº 19 e ADI nº 4.424, de que maneira 

a Lei Maria da Penha é vista como um instrumento de garantia dos direitos humanos das 

mulheres e de que forma os ministros posicionaram seus argumentos para conferir, de 

acordo com suas visões e interpretações, uma maior proteção jurídica às mulheres. O foco 

é a percepção que se tem da(s) mulher(es) vítima(s) de violência e que argumentos 

embasam sua proteção, especialmente no que toca a supressão do instituto da 

representação nos casos de crime de lesão corporal de natureza leve. Ao suprimir a 

iniciativa da mulher para dar início à persecução penal, teria o STF ferido a autonomia das 

mulheres, enxergando-as tão somente como seres vitimizados que precisam ser tutelados 

ou, ao contrário, estaria com isso determinando que o Estado tem o dever de atuar, mesmo 

que o crime seja considerado de natureza leve? 

No quarto capítulo, busco relacionar o direito às teorias de gênero propondo uma 

reflexão sobre sua desneutralização. Com o aporte teórico de Anthony Giddens (1991), 

Pierre Bourdieu (2004), Boaventura de Sousa Santos (1974, 1988, 2000, 2002), Joan Scott 

(1994, 1995), Linda Nicholson (2000), Nancy Fraser (2002, 2008), Judith Butler (2003), 

Axel Honneth (2003), Kimberlé Crenshaw (2002, 2010), Helena Hirata (2014), Danielle 

Kergoat (2010), Martha Chamallas (2003), entre outros, procuro construir o argumento de 
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que o direito e suas instituições são espaços herméticos, de especialistas, de difícil acesso, 

permeado por personagens que, descolados de suas condições sociais, em virtude da 

tradição dogmática jurídica, são chamados a atuar em um campo até então tido como de 

domínio privado. Aponto a necessidade de uma mudança da lente de como se enxerga o 

tema, a partir de uma perspectiva de gênero em diálogo com questões de raça, etnia, classe 

social, entre outros marcadores sociais, como proposto pelas teorias da interseccionalidade 

e da consubstancialidade. Ao final, apresento uma foto panorâmica sobre teorias jurídicas 

feministas que dialogam com as questões aqui apresentadas.  

No quinto capítulo, apresento as discussões sobre violência psicológica e sua 

interface com o direito. De que forma a Lei Maria da Penha definiu este tipo de violência e 

que respostas o Poder Judiciário encontra para lidar com as demandas jurídicas das 

mulheres capituladas como ameaça. Realizo uma breve reflexão sobre feminicídio e sua 

relação com o fenômeno da violência psicológica contra as mulheres em contexto de 

relações íntimas de afeto. Relaciono a dicotomia entre público e privado como matriz de 

constituição do processo penal, bem como busco refletir sobre o lugar da vítima neste 

contexto em que a mulher é a própria testemunha do processo, trazendo as reflexões de 

minhas interlocutoras sobre o tema. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Enfim, chegamos às considerações finais. Neste momento o corpo já está cansado, 

afinal, o ofício das palavras tem sua parcela de esgotamento e os momentos finais de ler o 

que se produziu também têm sua cota de estranhamento. O texto está aí, parece ter vida 

própria e lê-lo traz um quase mal-estar, semelhante àqueles momentos em que ouvimos 

nossa voz numa gravação ou vemos nossa imagem em movimento projetada numa tela. 

Além disso, estando no final da trajetória, é inevitável a sensação de se encontrar na 

fronteira entre o vivido, a experiência da pesquisa e um tempo presente que a finaliza. 

Vive-se uma confusão de sensações e sentimentos que inclui alívio e despedida, alegria e 

aperto no coração. É imaginar-se, num futuro próximo, estar com a mente descolonizada 

da pesquisa e da produção do texto. Pesquisa que tanto mobiliza. Retomando as perguntas 

feitas ao longo de todo este trabalho, concluo que novas perguntas aparecem, num 

incessante caminhar que alimenta a curiosidade. Curiosidade investigativa que parece ter 

algo perdido na infância, na qual o mundo, vasto mundo, é um imenso lugar a ser 

descoberto e nomeado. Talvez façamos pesquisa para responder às nossas perguntas de 

modo que nossas respostas nos levem a novas questões. Fazer o exercício da chamada 

pesquisa empírica em direito, termo que me parece preso à ideia de que há uma matriz de 

pesquisa jurídica em que isso não é feito, é um exercício de alteridade, no qual o papel da 

orientação é fundamental. Exercício de alteridade é também passear por outras áreas do 

conhecimento, áreas nas quais não se tem formação e que desafia o modo 

compartimentalizado como o direito, enquanto campo do saber, está organizado.  

Neste sentido, movida por um sentimento de curiosidade e por uma esperança 

crítica de vislumbrar uma sociedade em que as mulheres estejam livres e seguras, 

empreendi essa jornada. Partindo do argumento de que a violência contra as mulheres é 

fruto da desigualdade das relações de gênero, fui buscar explicações que me permitissem 

refletir sobre o porquê, tendo essa desigualdade mais como ponto de chegada do que como 

ponto de partida. Da polissemia do conceito de violência em geral cheguei à polissemia do 

conceito de violência psicológica presente na Lei Maria da Penha e de que forma o crime 

de ameaça, hoje sua capitulação jurídica mais recorrente, é compreendido pelas mulheres, 

por profissionais da Psicologia e dos serviços de assistência jurídica e pelo sistema justiça. 

A polissemia, apesar de tornar a violência um termo aberto, no nosso tempo 

presente tem como parâmetro a ideia de violação de direitos humanos, que precisa ser 
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investigada, pensada e significada a partir, especialmente, da experiência das mulheres. Da 

experiência das mulheres capazes de encontrar os mecanismos de resistência inseridos 

nessas relações desiguais de gênero e dessa resistência fazer emergir formas de liberdade. 

Mecanismos de resistência que devem ser entendidos como processos vividos, 

experienciados, construídos no cotidiano da vida no qual os saberes psi e jurídico 

desempenham papel importante. Falar de si, viver processos de nomeação da violência 

sofrida e converter essa experiência para o discurso dos direitos humanos. Discurso de 

direitos que faz pensar sobre o lugar das mulheres de forma contextualizada, expandindo a 

ideia de violência em sua dimensão individual e colocando-a na perspectiva das relações 

de poder. Nesse sentido, o conhecimento sobre os direitos amplia a visão de mundo e 

contribui para nos colocar criticamente no tempo presente. 

Assim, a Lei Maria da Penha, a “lei que protege as mulheres”, tem essa perspectiva 

simbólica e pedagógica de ampliar o conhecimento sobre os direitos, podendo funcionar como 

um instrumento de reivindicação de políticas públicas que garantam às mulheres o direito a uma 

vida livre de violência, ampliando a perspectiva do fenômeno, que não está adstrito à esfera 

penal, mas que deve ser compreendido como um sistema de garantia de direitos. Conhecimento 

sobre direitos que é confrontado pela realidade da rede de atendimento e enfrentamento, pela 

desarticulação das políticas públicas existentes, pelo retrocesso na garantia de direitos.  

Se, por um lado, a lei como um sistema de garantias é uma conquista, por outro, ela 

traz os desafios de sua implementação pelo sistema de justiça ao encontrar práticas jurídicas 

presas ao dogmatismo e a critérios supostamente objetivos e neutros que ocultam uma matriz 

heteronormativa e antropocêntrica, pautadas numa ideia de racionalidade na qual não há 

espaço para um olhar que também seja pautado pela afetividade e pela ética do cuidado.  

No entanto, assim como as mulheres encontram suas formas de resistência, 

podemos perceber estratégias dentro das instituições para conferir à Lei Maria da Penha 

uma interpretação que seja protetiva dos direitos humanos das mulheres e que seja capaz 

de refletir sobre suas práticas. Na perspectiva da compreensão do acesso à justiça das 

mulheres em situação de ameaça como uma anormalidade, a pesquisa mostra que a 

demanda das mulheres em situação de ameaça desorganiza a gramática da justiça normal e 

confronta os marcos sobre os quais essa justiça opera. Ao desorganizar a ordem das coisas, 

pode mobilizar profissionais e instituições, se dispostos a praticar uma justiça reflexiva e 

sua caridade hermenêutica, ao compreender a importância da voz das mulheres nesse 

processo, um dos aspectos centrais das lutas emancipatórias feministas.   
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