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CONTRA A MULHER

Questões medem gravidade da violência

O registro policial de vio-
lência contra a mulher tem 
mudanças. Implementado 
há cerca de dois meses, as 
vítimas, no momento do bo-
letim de ocorrência, realizam 
o preenchimento de um for-
mulário com 28 perguntas. 
O objetivo é avaliar melhor 
a situação, principalmente 
quanto às medidas protetivas 
que serão exigidas, e impedir 
crimes mais graves, como o 
feminicídio. É a partir deste 
questionário, conforme a titu-
lar da Delegacia Especializada 
no Atendimento a Mulher 
(DEAM) de Santa Cruz do 
Sul, Lisandra de Castro de 
Carvalho, que a Polícia Civil 

e o Poder Judiciário podem 
agir de uma maneira melhor.

Por enquanto, o questioná-
rio é aplicado apenas na dele-
gacia especializada, localizada 
no bairro Arroio Grande, em 
Santa Cruz. Se o registro de 
ocorrência for feito na De-
legacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA), nos 
fins de semana, por exemplo, 
as questões não são aplicadas.

NA PRÁTICA
Na delegacia, a vítima con-

ta o que aconteceu - ou para 
as estagiárias de Direito que 
trabalham no local ou para os 
policiais – e depois opta ou 
não pelo preenchimento do 
questionário, que é dividido 
em quatro etapas, com ques-
tões de múltipla escolha. Na 
primeira, as perguntas são 

relacionadas às violências que 
já sofreu; a segunda sobre o 
comportamento do autor; a 
terceira sobre a vítima; e a 
quarta questiona outros as-
suntos, como se o autor é o que 
mantem financeiramente o lar, 
se os filhos já presenciaram 
agressões, etc.

A vítima pode realizar o 
preenchimento do questioná-
rio sozinha ou contar com a 
ajuda do estagiário ou do po-
licial. Apesar de as respostas 
não serem obrigatórias, con-
forme Lisandra, as mulheres 
não se negam a responder, 
sobretudo pelos benefícios 
que o documento traz. “É para 
que possamos dar o encami-
nhamento mais adequado 
àquela situação”, observa a 
profissional.

Será que a vida é um grande palco de teatro? E 
na maioria das vezes representamos papéis... Sufo-
cando a nossa verdadeira essência? Fomos criados 
em um contexto de medos e repressões, ensinados 
a obedecer sem questionar em um sistema machista 
e moralista. Temos a capacidade de escolher e criar 
a nossa história, quando buscamos o autoconhe-
cimento e deixamos de viver no piloto automático 
entre casa, trabalho, final de semana (geralmente o 
mais esperado e que passa em um piscar de olhos). 
Onde ficam os questionamentos de onde eu vim? 
E para onde vou? Qual meu propósito e a minha 
missão de vida? Qual é o verdadeiro sentido da 
vida? Convido o leitor a fazer uma reflexão profunda 
sobre si mesmo.

Será que de fato as pessoas se conhecem? 
Buscamos muitas vezes as respostas fora de nós. 
Fomos criados em uma cultura que costuma culpar 
os outros pelos nossos aparentes “fracassos”, mas 
e se nos olharmos no espelho não encontraremos 
os verdadeiros “culpados” pelas situações da vida 
que nos aparece.

Muitas vezes sentimos um vazio existencial que 
não sabemos de onde veio aquela sensação de 
não pertencer e nem se encaixar nesse mundo que 
muitas vezes se apresenta cruel e desumano! Cada 
ser humano escolhe um tipo de lente para observar 
o mundo em que estamos inseridos. É inevitável 
que através dos nossos 
“óculos” observamos a 
vida de forma diferente 
porque todos somos tão 
diferentes e tão iguais 
ao mesmo tempo! Como 
diz o grande psiquiatra e 
psicoterapeuta Carl Jung. 
“Conheça todas as teorias, 
domine todas as técnicas, 
mas ao tocar uma alma 
humana, seja apenas outra 
alma humana.”

Acredito sinceramente 
que nada acontece por 
acaso e que cada expe-
riência que nos é apresen-
tada traz consigo uma mo-
tivação para um aprendi-
zado maior que muitas vezes não compreendemos 
naquele momento por não estarmos preparados.

Talvez viemos a esse mundo para evoluir (não 
no sentido espírita) e sim para aprender a sermos 
seres humanos melhores a cada dia! E se buscarmos 
a nossa melhor versão? Embora sejamos muitas 
vezes “obrigados” a representarmos papéis sociais. 
Boa esposa (o), boa mãe, bom pai, bom profissional 
e por aí vai... Até onde chega a capacidade para 
viver de aparências? Por que a água morna não é 
muito positiva, pois não serve para fazer um suco 
ou passar café, então se a vida anda “meia boca” e 
não flui com naturalidade, pode ser que precisamos 
ajustar a rota e refletir sobre como as aparências 
podem nos enganar! Sigamos firmes na busca de 
representar menos e buscarmos a nossa verdadeira 
essência que é a luz do mundo melhor que cabe a 
todos nós construir!
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As Máscaras na Sociedade
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Cada ser humano 
escolhe um tipo de 
lente para observar 
o mundo em que 

estamos inseridos. É 
inevitável que através 
dos nossos ‘óculos’ 
observamos a vida 
de forma diferente 

porque todos somos 
tão diferentes e tão 

iguais ao mesmo 
tempo.
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