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RESUMO: Na América Latina e no Caribe os números de países com políticas 
nacionais de proteção às mulheres têm aumentado, o dado consta no relatório, 
“Del compromiso a la acción: políticas para erradicar la violencia contra las 
mujeres en América Latina y el Caribe ”, do programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD) e ONU Mulheres, lançado em 2016. Sob esta 
perspectiva, sabe-se que a ONU reconhece a Lei brasileira 11.340/2006 (Lei 
Maria da Penha) como uma das legislações mais avançadas para o combate da 
violência doméstica contra a mulher. No entanto, segundo o estudo 
“Aprofundando o Olhar sobre o Enfrentamento à Violência contra as Mulheres” 
do Senado Federal do Brasil, lançado em março de 2018, apenas uma em cada 
três mulheres buscam alguma intervenção do Estado para enfrentar a violência 
sofrida. Logo, com o objetivo principal de pensar o enfrentamento à violência 
contra as mulheres, a presente investigação busca analisar a medida protetiva 
de urgência à ofendida, elencada na Lei Maria da Penha (inciso III, art. 23) e o 
serviço de acolhimento institucional previsto na Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS). Portanto, a presente investigação explana os serviços tipificados 
a nível da assistência social, abordando sua construção enquanto política 
publica para o enfrentamento da violência contra a mulher. Assim, a problemática 
obteve a resposta de como ocorre o acolhimento da mulher em situação de 
violência, seu fluxo e sua estrutura, demonstrando que o acolhimento pretende 
a emancipação dessa mulher, que deve ser afastada do lar em casos extremos. 
Tem-se, então, que os espaços de acolhimento demonstram a pretensão de 
reestruturar a vida das mulheres e de seus filhos (as) na direção de construção 
de laços e parcerias, sendo que a integralidade da atenção ocorre pelo itinerário 
do conjunto das ações e dos serviços, resultando em uma malha de cuidados 
ininterruptos, organizados por cuidados progressivos. Justifica-se a pesquisa 
ancorando-se no propósito de que para a efetividade de medida protetiva os 
investimentos na política pública de proteção social são essenciais para o 
reconhecimento dos Direitos Humanos, bem como para o reconhecimento da 
mulher como sujeito desses direitos. Para tanto, utiliza-se da pesquisa 
bibliográfica exploratória e análise qualitativa. 
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