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RESUMO

Tendo em vista que a violência doméstica contra a mulher praticada por parceiro
íntimo, é um fenômeno que tem assolado toda a sociedade hodierna, torna-se
necessário um estudo sobre as políticas públicas de enfrentamento à violência
doméstica contra a mulher no âmbito municipal, conforme a Lei Maria da Penha para
erradicá-la e como meio de proteção e empoderamento da mulher vítima de violência
física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Para tanto, imprescindível
conscientizar toda a comunidade acerca da violência, que acomete muitas mulheres
no interior do lar, através de campanhas, palestras, cartilhas informativas e fomentar
a educação sobre a igualdade de gênero, levando toda a sociedade a se
responsabilizar pela mobilização em favor da defesa da mulher e da superação da
desigualdade social em decorrência do gênero, que persiste em nossos tempos.
Deste modo, neste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a
inferiorização da mulher, como consequência do patriarcado e do sexismo e uma
pesquisa de campo acerca da aplicabilidade da Lei Maria da Penha, por meio de
políticas públicas e equipamentos de proteção à mulher nos municípios de Barueri,
Carapicuíba e Osasco. Diante disso, verificou-se que Barueri possui uma
infraestrutura e um aparelhamento satisfatório para o apoio à mulher vítima de
violência. Carapicuíba ainda precisa avançar muito nas políticas públicas de
enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, pois dispõe de uma carente
infraestrutura. Osasco está progredindo com as medidas de proteção à mulher,
articulando novas políticas e instalações. O que impõe a constatação de que ainda há
muito o que se fazer para que a Lei Maria da Penha seja cumprida para a erradicação
da violência doméstica contra as mulheres, e para a sua proteção.
Palavras chaves: Enfrentamento à violência doméstica. Patriarcado. Feminismo.
Sexismo. Feminicídio. Lei Maria da Penha.

ABSTRACT
Bearing in mind that domestic violence against women, practiced by an intimate
partner, is a phenomenon that has plagued the whole of today's society. It is necessary
to study the public policies to confront domestic violence against women at the
municipal level, according to the Maria da Penha Law to eradicate it, in addition to
being a means of protecting and empowering women, victims of physical violence,
psychological, moral, sexual and patrimonial. Therefore, it is essential to raise the
awareness of the whole community about violence, which affects many women in the
home, through campaigns, lectures, informative booklets and to promote education on
gender equality, leading the whole society to take responsibility for the mobilization in
in favor of defending women and overcoming social inequality due to gender, which
persists in our times. Thus, in this work, a bibliographic research was carried out on
the inferiorization of women as a consequence of patriarchy and sexism and a field
research on the applicability of the Maria da Penha Law through public policies and
equipment for the protection of women in the municipalities of Barueri, Carapicuiba
and Osasco. Therefore, it was found that Barueri has a satisfactory infrastructure and
equipment to support women who are victims of violence. Carapicuiba still needs to
advance a lot in public policies to confront domestic violence against women, as it has
a lack of infrastructure. Osasco is making progress with measures to protect women,
articulating new policies and facilities. This imposes the realization that there is still a
lot to be done for the Maria da Penha Law to be fulfilled for the eradication of domestic
violence against women and for its protection.
Keywords: Confronting domestic violence. Patriarchate. Feminism. Sexism.
Feminicide. Maria da Penha Law.
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1 INTRODUÇÃO

Este estudo tem por objetivo verificar quanto os municípios de Barueri,
Carapicuíba e Osasco estão engajados no enfrentamento à violência doméstica
contra a mulher, provocada por parceiro íntimo, no que tange ao aparelhamento
municipal, a partir da Lei Maria da Penha, com o intuito de promover a segurança e o
desenvolvimento pleno da mulher, tais como o acesso, a autonomia, o
desenvolvimento social, a cidadania, melhorando a sua autoestima e a sua qualidade
de vida, contribuindo com o seu empoderamento, bem como prevenir e erradicar o
ciclo da violência doméstica, através de políticas públicas que proporcionem uma
cultura de diálogo e educação sobre a igualdade de gênero para a superação de todas
as formas de violência.
Este trabalho visa ainda o despertar da consciência de homens e mulheres,
independentemente de raça, cor, grau de instrução e estrato social, promovendo
conhecimento acerca da violência doméstica em todas as suas formas de
manifestação, que vitimiza muitas mulheres em todo o mundo. Violência que, muitas
vezes, é invisível e ignorada, porque acontece no interior do lar, embora afete toda a
estrutura familiar e a comunidade, tornando-se ainda um problema de saúde pública,
pois muitas vítimas recorrem aos serviços de saúde devido às agressões sofridas.
Desse modo, busca-se sensibilizar e mobilizar toda a comunidade no combate
à violência doméstica, denunciando-a em todos os seus modos de manifestação:
física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, orientando a mulher vítima de agressão
a buscar apoio assistencial no aparelhamento municipal, como, por exemplo, o Centro
Especializado de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência (CREVIM),
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), porque em “briga
de marido e mulher é dever de todos meter a colher”.
Levando em consideração que o Brasil é um dos países em que mais se matam
mulheres no mundo (2016), todas as organizações da sociedade civil, bem como
todos os cidadãos, devem mobilizar-se para enfrentar esse mal que assola toda a
sociedade, tendo conhecimento de todos os equipamentos de denúncia e proteção à
mulher em situação de vulnerabilidade social, caso contrário, a sociedade continuará
acompanhando passivamente o crescimento das estatísticas referentes à violência
contra a mulher e o feminicídio.
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O enfrentamento à violência doméstica no Brasil constitui-se em uma das
pautas mais relevantes da sociedade hodierna, visto que, historicamente, o País
carrega uma herança de omissão e injustiças cometidas contra as mulheres,
principalmente, a mulher negra, desde o período da colonização, submetida a um
sistema de escravidão, que impõe a ela uma dupla discriminação de raça e gênero.
Estruturalmente, nosso estudo apresenta uma pesquisa bibliográfica dividida
em quatro capítulos, nos quais abordamos os temas referentes ao patriarcado, ao
feminismo, à Lei Maria da Penha, ao empoderamento feminino, aos equipamentos de
proteção e enfrentamento à violência doméstica, provocada por parceiro íntimo, e ao
feminicídio. Sublinhamos, contudo, que este trabalho se restringe à violência
doméstica provocada por parceiro íntimo.
As referências, utilizadas no primeiro capítulo, apontam para a situação de
submissão, subordinação e inferiorização, sobre a qual a mulher está sujeita há
séculos, sendo vítima das sociedades estruturadas sobre a cultura patriarcal, sexista1,
machista2 e misógina3, negando sua liberdade, adestrando a sua sexualidade, ferindo
a sua dignidade e tentando exclui-la dos espaços que sempre foram dominados pelo
homem, como a política, sem o direito de votar e de ser votada. Ainda no primeiro
capítulo, abordamos a temática referente ao feminismo, suas ondas, consequências
e conquistas, favorecendo um olhar mais inclusivista com relação às mulheres.
Destacamos também a luta da mulher negra, a qual até hoje se encontra em maior
situação de vulnerabilidade, e o feminismo no Brasil.
No segundo capítulo, deparamo-nos com uma abordagem sobre a violência
doméstica contra a mulher, provocada por parceiro íntimo, suas várias formas e
consequências até o mais alto grau, o feminicídio. Apresentamos uma ilustração e
uma breve explicação sobre o ciclo da violência, desenvolvido pela psicóloga
estadunidense Lenore E. Walker. O trabalho é respaldado pela inclusão do
levantamento estatístico, extraído do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que
apresenta dados nacionais e do Raio X do Feminicídio em São Paulo, com dados do
estado. Endossa a pesquisa a estatística do DataSenado da Secretaria de
Transparência do Senado Federal com os principais motivos que levam as mulheres
a não denunciarem a agressão sofrida pelo parceiro íntimo.
1

Atitude de discriminação fundamentada no sexo.
Quando se credita uma posição de superioridade do homem em relação à mulher
3
Discurso de ódio e desprezo pela mulher.
2
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O terceiro capítulo descreve sobre os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), que julgamos importantes no enfrentamento à violência contra a
mulher: igualdade de gênero e paz, justiça e instituições eficazes. Apresentamos
também uma breve abordagem de como romper o ciclo da violência e os
equipamentos de proteção à mulher como formas de superar a violência, e
contribuindo com a promoção do seu empoderamento. Vale ressaltar não ser tarefa
fácil romper com o ciclo da violência, devido à falta de apoio familiar, ao medo, à
dependência econômica, aos filhos e à cobrança social.
Neste estudo, também apresentamos um breve histórico sobre Maria da Penha
e a Lei que recebe o seu nome, visando coibir e prevenir a violência doméstica, além
de um quadro com as leis brasileiras em prol das mulheres, que representa o
fortalecimento das políticas públicas em favor da mulher.
Endossa este trabalho a pesquisa de campo realizada em três municípios da
região oeste de São Paulo, através de um questionário aplicado às assistentes
sociais, que prestam serviço nas cidades de Osasco e Carapicuíba e a coordenadora
da secretaria da mulher em Barueri, com perguntas relacionadas aos equipamentos
de apoio e proteção à mulher em situação de violência doméstica. Em seguida, foi
feita uma análise das respostas das colaboradoras da pesquisa, na qual identificamos
o quanto os municípios estão engajados na luta contra a violência doméstica por meio
das políticas públicas desenvolvidas e dos equipamentos de enfrentamento.
Compõe a pesquisa de campo o breve relato da técnica do agravo de violência
da secretaria de saúde e da coordenadora da Guardiã Maria da Penha de Osasco,
Como resultado deste estudo desenvolvemos uma pequena cartilha com
informações referentes à violência doméstica contra a mulher em todas as suas
dimensões e os mecanismos municipais de enfrentamento, que auxiliam no
rompimento do ciclo da violência e na proteção da mulher, colaborando com toda a
sociedade.
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2 A SITUAÇÃO FEMININA E O FEMINISMO

2.1

A INFERIORIDADE FEMININA COMO CONSTRUÇÃO SOCIOCULTURAL DO

PATRIARCADO

Ao longo dos séculos, a mulher tem sido vítima das sociedades estruturadas
sobre a cultura machista, misógina e patriarcal, o que significa afirmar que o poder
masculino está centrado na figura do homem, desvalorizando assim a identidade
feminina e a atribuição funcional do ser mulher (NOGUEIRA, 2018)
A mulher servia às atividades domésticas e tendo a sua sexualidade adestrada,
prestava-se a satisfazer às necessidades do homem, submetida à procriação e ao
cuidado da prole. Segundo Beauvoir (1970, p. 213) “A magia feminina foi
profundamente domesticada dentro da família patriarcal”.
A subordinação e a inferiorização femininas são resultantes da opressão
masculina cuja “teoria mais comum aponta para o fato de que os homens são mais
fortes que as mulheres e utilizaram sua maior capacidade física para obrigá-las a se
submeterem” (HARARI, 2019, p. 162).
Harari (2019, p. 158) defende ainda que “pelo menos desde a Revolução
Agrícola, a maior parte das sociedades humanas tem sido sociedades patriarcais que
valorizam mais os homens do que as mulheres”.
Até as mentes mais brilhantes da história, da filosofia grega4 e da ciência
colaboraram com a concepção de que a mulher é um ser inferior, “um homem virado
para dentro”5, que deve viver na submissão, à sombra dele.

“Podemos identificar marcas da filosofia grega, que era uma produção de uma elite masculina e
possuía uma visão dualista do universo e do ser humano. Esta filosofia é caracterizada pela segregação
dos pobres e das mulheres, seres considerados como inferiores e incapazes de produzir
conhecimento.” (PONTES e CAVALCANTE, 2016)
5
“Durante milhares de anos acreditou-se que as mulheres tinham a mesma genitália que os homens,
só que – como dizia Nemesius, bispo de Emesa do século IV – “a delas fica dentro do corpo e não
fora”. Galeno que no século II d.C. desenvolveu o mais poderoso e exuberante modelo da identidade
estrutural, mas não espacial, dos órgãos reprodutivos do homem e da mulher, demonstrava com
detalhes que as mulheres eram essencialmente homens nos quais uma falta de calor vital de perfeição
resultara na retenção interna das estruturas que no homem são visíveis na parte externa.” (LAQUEUR,
2001, p. 19)
4
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Harari (2019) aponta que o patriarcado tem sido a norma em quase todas as
sociedades agrícolas e industriais. Resistiu teimosamente a levantes políticos,
revoluções sociais e transformações econômicas (HARARI, 2019).
Para Nogueira (2018) de acordo com a época e o lugar o patriarcado se reveste
de nova roupagem, resistindo às mudanças socioculturais oriundas da miscigenação
de povos, surgimento de novos países, guerras, desenvolvimento tecnológico e a
própria evolução humana, que concentra em seu núcleo as bases de superioridade e
subordinação (NOGUEIRA, 2018).
Beauvoir (1970) também critica a sociedade patriarcal que, considerando o
homem um ser privilegiado biologicamente, favoreceu a sua afirmação como sujeito
soberano e ele nunca abdicou esse privilégio. A mulher, todavia, estava condenada a
possuir apenas uma força precária, escrava ou ídolo, mas nunca escolhendo o seu
destino (BEAUVOIR, 1970).
Almeida (2010) corrobora com a ideia de que para alguns especialistas houve
também uma sociedade matriarcal, em que as mulheres eram consideradas centrais,
e a procriação as tornava privilegiadas, de modo que o núcleo familiar e social girava
em torno delas, tudo isso se baseava no poder que a deusa mãe exercia sobre os
nossos ancestrais (ALMEIDA, 2010).
Lowy (2020) afirma que Engels utiliza o conceito matriarcado para definir o
comunismo primitivo, defendendo que, nas sociedades primitivas, havia um alto grau
de igualdade entre homens e mulheres. Contudo, alguns autores defendem que esse
tipo de sociedade igualitária entre homens e mulheres não passava de um mito, pois
“a sociedade sempre foi masculina; o poder político sempre esteve nas mãos dos
homens e as mulheres fazem parte dos bens que estes possuem e constituem entre
eles um instrumento de troca” (BEAUVOIR, 1970, p. 91).
Outrossim, Oliveira (2005) sublinha que muitos estudiosos ressaltam, que a noção
de “matriarcado” traz consigo a ideia de uma sociedade estruturada a partir da
dominação de um sexo pelo outro e mesmo a intelectualidade feminista
contemporânea critica a teoria do matriarcado original (OLIVEIRA, 2005).

2.2

PRECISAMOS FALAR SOBRE O FEMINISMO
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A conscientização da realidade de submissão, inferioridade e sofrimento,
vivenciada pelas mulheres, foi determinante para a origem do movimento feminista na
maioria dos países europeus e nos Estados Unidos, no fim do século XVIII,
fortalecendo-se no século XIX, como forma de organização política. Pautado nos
ideais da Revolução Francesa em busca de liberdade, igualdade e conquista de
direitos, as mulheres tiveram participação ativa ao lado dos homens, mas, desde cedo,
perceberam que as conquistas políticas não se estenderiam ao seu sexo (ALVES e
PITANGUY, 1981).
De acordo com Costa e Sandemberg, (2008) em 1789, dá- se uma das
primeiras manifestações feministas comandadas por Rose Lacombe, Loison Chabry
e Theroig de Mericour e outras francesas, promovendo uma grande concentração em
Versalhes, exigindo da Assembleia Constituinte a igualdade de direitos entre os sexos
e a liberdade de trabalho (COSTA e SANDENBERG, 2008).
No entanto, destacam-se, nesse período, duas mulheres que, com seus
escritos, contribuíram, fundamentalmente, com o movimento feminista, abordando os
temas do trabalho, da desigualdade legal, da participação política e da prostituição: a
ativista francesa Olympe de Gouges (1748-1793), e a educadora inglesa Mary
Wollstonecraft.
Olympe de Gouges, já conhecida na época por sua defesa dos ideais
revolucionários, escreveu em 1791 a “Declaração dos direitos da mulher e da cidadã”,
considerando, no primeiro artigo, que a mulher nasce livre e permanece igual ao
homem em direitos. Dois anos depois, foi condenada à morte e guilhotinada,
principalmente, por seus escritos sobre a igualdade entre homens e mulheres.
Mary Wollstonecraft publicou em 1792 o artigo “Reivindicação dos direitos da
mulher”, em que advogava que as mulheres deveriam ter o mesmo acesso que os
homens à educação formal (ALVES e PITANGUY, 1981).
Na Inglaterra do século XIX, começa o processo de profundas transformações
econômico-sociais, caracterizado pela passagem da manufatura à indústria mecânica,
que mudou significativamente o modo de vida das pessoas, migrando do campo para
as cidades, e em especial das mulheres, que eram admitidas nas fábricas e
submetidas a uma longa jornada de trabalho pesado, de 14 a 16 horas sem
reconhecimento e sem segurança. Esse processo conhecido como Revolução
Industrial aproveitou a submissão e passividade das mulheres no mundo doméstico
para impor-lhes o pagamento de salários inferiores aos dos homens, explorando sua
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mão de obra, sobretudo, nas fábricas em situações insalubres (ALVES e PITANGUY,
1981).
A filósofa marxista Rosa Luxemburgo (1871-1919) também difundiu ideias a
favor do movimento feminista, combatendo fortemente o sistema de exploração ao
qual a mulher estava submetida, defendendo os direitos políticos da proletária,
igualando-a ao proletário masculino, pois esta colabora igualmente com o Estado,
sendo ambos sugados e subjugados por ele. Suas reivindicações políticas estão na
oposição entre o capital, e o trabalho, entre exploradores e explorados e não na
oposição entre homem e mulher (VIEIRA, 2019).
A proletária precisa de direitos políticos, pois exerce a mesma função
econômica que o proletário masculino na sociedade, se sacrifica igualmente
para o capital, mantém igualmente o Estado, e igualmente sugada e
subjugada por ele. Ela tem os mesmos interesses e, precisa, para sua defesa,
das mesmas armas. Suas reivindicações políticas estão profundamente
enraizadas no abismo social que separa a classe dos explorados da classe
dos exploradores; não na oposição entre o homem e a mulher, mas na
oposição entre o capital e o trabalho (VIEIRA, 2019, p. 43).

As mulheres foram oprimidas, exploradas e tiveram os direitos à sindicalização,
o acesso à proteção das leis trabalhistas e até o direito à cidadania negados. (COSTA
e SANDENBERG, 2008).
Constata-se que o movimento feminista enfrentou muitas dificuldades, pois na
luta por conquistas, as mulheres foram submetidas a prisões, fizeram greve de fome
e houve, inclusive, derramamento de sangue (PINTO, 2010).
Somos herdeiros de uma história com imensos condicionalismos que, em
todos os tempos e latitudes, tornaram difícil o caminho da mulher, ignorada
na sua dignidade, deturpada nas suas prerrogativas, não raro marginalizada
e, até mesmo, reduzida à escravidão. Isto impediu-a de ser profundamente
ela mesma, e empobreceu a humanidade inteira de autênticas riquezas.
(JOÃO PAULO II, 1995)

De acordo Bandeira e Melo (2010, p. 8), “o movimento feminista nasceu das
lutas coletivas das mulheres contra o sexismo, contra as condições de aversão e
inferiorização feminino, transformadas em práticas rotineiras de subordinação”. A vida
de milhões de mulheres foi alterada através do ativismo feminista. As mulheres se
colocaram em verdadeira frente de batalha contra uma sociedade machista,
objetivando o reconhecimento da igualdade de gênero na luta pelo direito a existir com
dignidade, o direito de propriedade, o direito à educação e ao trabalho, de votar e ser
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eleita, a participar de espaços de poder e decisão, a seu próprio corpo e a viver livre
de violência (BANDEIRA e MELO, 2010).

2.3

AS VÁRIAS ONDAS DO FEMINISMO

Em 1908, nasce em Paris Simone de Beauvoir, uma das principais expoentes
do feminismo. De rigorosa educação católica, publicou diversas obras e numerosos
ensaios filosóficos, colaborou ativamente para a revista Les temps modernes, fundada
junto com Jean Paul Sartre, e manifestou de diferentes maneiras sua solidariedade
total ao feminismo. A sua obra de maior relevância é O segundo sexo, tornando-se
referência do movimento feminista mundial (BEAUVOIR, 2009).
Comumente há teorias que dividem o feminismo em fases ou ondas, cada qual
marcada por suas conquistas e ideais. A primeira onda é conhecida como Movimento
Sufragista, relacionada à luta pelo direito ao voto. A segunda onda é caracterizada
pela crítica ao modelo de mulher e de família. A terceira enfatiza o conceito de
mulheres negras, lésbicas, do terceiro mundo, os transgêneros, entre outras (RABAY
e CARVALHO, 2011).

2.3.1 Primeira onda

A denominada primeira onda do feminismo, cuja característica era o
igualitarismo, teve seu início no fim do século XIX e estendeu-se até meados do século
XX. Essa onda foi orquestrada, principalmente, por mulheres brancas e de classe
média, dos Estados Unidos e do Reino Unido, insatisfeitas com o seu estado de
submissão.
Essa fase foi caracterizada pela luta por direito à educação, às propriedades e
posses de bens e divórcio (CONSOLIM, 2017), tendo seu auge na luta pelo direito ao
voto com as sufragistas.
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Quer fosse branca, lutando pelo socialismo, quer fosse negra, lutando pelo
direito civil e liberdade negra, os homens queriam comandá-las, falavam, em
liberdade, enquanto subordinavam as mulheres de sua classe (HOOKS, 2018).
Após a luta pelo sufrágio feminino houve um momento de transição no qual se
observa uma grande participação da mulher na esfera do trabalho (CARDOSO e
SILVA, 2018) mas, com o final da Segunda Guerra e o retorno da força masculina aos
postos de trabalho, a mulher se viu novamente confinada no espaço doméstico, pois
tem seu trabalho externo desvalorizado, sendo retirada do mercado de trabalho para
que cedesse seu lugar aos homens. Na mídia, são veiculadas mensagens que a
enfatizam como “rainha do lar” (ALVES e PITANGUY, 1981, p. 50).
Foi nesse momento de transição, em 1949 que Simone de Beauvoir publicou
seu livro intitulado O Segundo Sexo, com a máxima: “não se nasce mulher, torna-se”,
no qual denuncia as raízes culturais da desigualdade sexual, discutindo os mitos
referentes à figura feminina e rebatendo teorias sobre feminilidade, além de contribuir
com uma análise profunda nas questões relativas à biologia, à psicanálise freudiana
e ao materialismo histórico de Marx e Engels. Essa obra trouxe novos
questionamentos sobre os condicionalismos que a mulher sofre em sua socialização
e contribuiu com as reflexões feministas na década de 1960, sendo de extrema
importância para a pauta da segunda onda do feminismo (ALVES e PITANGUY,
1981).

2.3.2 Segunda onda

Nas décadas de 1960 e 1970, baseado nos livros de Beauvoir e Friedan, há um
ressurgimento dos ideais do movimento feminista, conhecido como segunda onda,
cuja bandeira ostentava o lema: “Nosso Corpo nos Pertence e o Privado também é
Político” (BANDEIRA e MELO, 2010).
Além disso, buscava-se uma política de respeito às diferenças e de igualdade
de direitos, fundada no reconhecimento de equivalência entre os sexos, não de
superioridade (BANDEIRA e MELO, 2010) propondo mudanças históricas na luta por
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uma transformação nas relações humanas e pela extinção das relações baseadas na
discriminação social (COSTA e SANDENBERG, 2008).
Esse contexto retrata o fortalecimento do movimento através da sororidade,
ideia coletiva de união entre as mulheres, capaz de provocar significativas mudanças
sociais. A invenção da pílula em 1962 representa tal mudança histórica,
ressignificando a relação da mulher com o próprio corpo, a liberdade sexual e os
direitos reprodutivos, fazendo valer, desse modo, o slogan o pessoal é político (SILVA,
2019).
Essa onda ficou conhecida pelos protestos relacionados à beleza feminina,
ocorrendo em 1968 o lendário protesto “queima de sutiãs”, cujo intuito era denunciar
e acabar com a exploração comercial com as mulheres (SILVA, 2019).
Em 1975, a ONU presenteia o feminismo com a Declaração do Ano
Internacional da Mulher e da década da mulher com a realização da Primeira
Conferência mundial da mulher sob o lema “Igualdade, Desenvolvimento e Paz”, tendo
como tema central a eliminação da discriminação da mulher e o seu avanço social,
marcando profundamente os movimentos em favor da equidade de gênero, a plena
participação das mulheres no desenvolvimento social e maior contribuição das
mulheres para a paz mundial (ONU MULHERES, s.d).

2.3.3 Terceira onda

Os anos 1980 e 1990 configuraram a terceira onda, questionando as definições
essencialistas do sentido de mulher e buscando responder o que se compreendia
como falhas da segunda onda, com a ideia de reconhecer as variedades de
identidades e diferentes experiências de mulheres distintas, considerando a mulher
negra, a mulher sertaneja e todas as outras, mostrando que o gênero não é o único
fator de dominação (MARQUES e XAVIER, 2018).
Sob essa pauta surgem também temas referentes à interseccionalidade, uma
vez que aborda a questão de raça, classe e orientação sexual com a contribuição de
Angela Davis, a qual publicou, em 1981 a obra Mulheres, raça e classe, atraindo os
olhares de todos para o feminismo negro, e Judith Butler, em 1990, com a obra
Problemas de gênero, revolucionando completamente o conceito de gênero e o seu
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significado com novas categorias teorizando o binário, o unitário e além. O feminismo
de Butler é a defesa de uma desmontagem de todo tipo de identidade de gênero
(RODRIGUES, 2005).
A partir dos anos 2000, a internet começa a fazer cada vez mais parte da vida
dos indivíduos, através das redes sociais que se popularizam, de forma que contribuiu
para veicular com mais facilidade os ideais feministas, promovendo interações que
favorecem o despertar da consciência acerca do feminismo e ajudam a fortalecer a
luta em favor dos ideais feministas (ARAÚJO e SOUSA, 2018 ).
A era digital tem contribuído com a mobilização dos indivíduos em organização
de manifestações em todo o mundo. Com o suporte das mídias sociais, por exemplo,
ocorreu a Marcha das Vadias, que, atualmente, acontece em várias cidades do mundo
como forma de protesto e conscientização. Iniciou-se em 2011, em Toronto, como
reação à declaração de um policial de que as mulheres poderiam evitar o estupro se
não se vestissem como vadias (ALMEIDA, 2011).
Esse movimento tem como finalidade o protesto contra a ideia de que as
mulheres vítimas de estupro são responsáveis pelos atos de violência em detrimento
das roupas que usam, consideradas provocantes. O uso do corpo com inscrições de
palavras de ordem como: “meu corpo, minhas regras”, “meu corpo não é um convite”,
“puta livre”, entre outras, é o instrumento principal da marcha (GOMES e SORJ, 2014).
O ambiente virtual torna-se a ferramenta impulsionadora das ideias do
feminismo, favorecendo visibilidade da sua agenda, lutas e conquistas e
conscientizando mais pessoas sobre a discussão acerca da importância do tema,
mostrando, que todos devemos ser feministas, sobretudo, através das hashtags que
se tornaram comuns.
Quadro 1 - Hashtags feministas
#primeiroassedio

Com aproximadamente 2.800 publicações no Instagram deu
espaço para relatar sobre a infância e os assédios sofridos.

#agoraéquesãoelas

Com mais de 5.000 posts, com o proposito era reivindicar
visibilidade nos veículos de informação da internet para falar
da luta feminista para ter voz em todos os espaços, além de
ser uma luta contra a opressão masculina.

#meuamigosecreto

Com aproximadamente 8.900 publicações teve o intuito de
denunciar as atitudes do convívio social, de modo que a
postura é diferente da imagem que “prega” para a sociedade.
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#mexeucomumamexeucomtodas

Com mais de 62 mil, cujo início deve-se à organização de
atrizes e internautas, teve a intenção de repudiar casos de
assédio sexual, após uma figurinista ter denunciado o assédio
sofrido por um ator durante seu trabalho.

#elenão

Movimentou mais de 70 mil publicações nas redes sociais
para repudiar um dos candidatos à presidência nas eleições
2018 por seu discurso machista.

Fonte: (ARAÚJO e SOUSA, 2018 ) adaptado pelo autor.

2.4 FEMINISMO NEGRO

O que define o movimento feminista negro é a retomada da pergunta: Eu não
sou uma mulher? (HOOKS, 2018), proferida em 1851, por Sojouner Thuth, exescrava, abolicionista, afro-americana e ativista dos direitos humanos. Na época, a
mulher negra não era reconhecida como pessoa, como mulher e precisava construir
a sua identidade, negada pelo sistema escravocrata, que a usava como objeto de
prazer sexual (SILVA, 2019).
Estava claro, para as mulheres negras, que jamais alcançariam igualdade
dentro do patriarcado capitalista de supremacia branca existente, pois este reforçou a
ideia de que as preocupações das mulheres de grupos com privilégio de classe eram
as únicas dignas de atenção (HOOKS, 2018).
O feminismo negro ganha ênfase com Angela Davis, por volta dos anos 1970,
ao atrair os olhares de todos para uma abordagem, até então, invisível, pois as
mulheres negras trilhavam um caminho árduo, diferentemente das mulheres brancas,
sofrendo, historicamente, dupla discriminação tanto de raça quanto de gênero
(VIEIRA, SOUZA e BURATTO, 2017) e lutando para serem reconhecidas como seres
humanos (SILVA, 2019).
Conforme Assis (2019, p. 28) “O protagonismo histórico das mulheres negras
no Brasil data de sua chegada forçada pela escravização e na tentativa por
sobrevivência”. De maneira que a mulher negra no Brasil marcou o seu protagonismo
histórico desde o momento em que foi submetida à escravidão, lutando pela
sobrevivência. A construção de um movimento feminista negro no Brasil se deu devido
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à impossibilidade do diálogo sobre gênero nas instituições mistas dos movimentos
negros ou em partidos políticos (ASSIS, 2019).
Na década de 1980, há um surgimento das organizações de mulheres negras,
entre elas, destacam-se a Coletiva de Mulheres Negras (RJ1983), Geledés (SP1988)
e Casa da Cultura da Mulher Negra (SP1990) (ASSIS, 2019).
A agenda feminista negra foi ganhando espaço gradativamente, e durante a
década da mulher, os temas de gênero e raça se tornaram internacionais, de forma
que o racismo e o sexismo passaram a ser combatidos conjunturalmente. A mulher
negra passou a conquistar representação no Conselho Estadual e no Conselho
Nacional de Direitos da Mulher em 1988 (ASSIS, 2019).
De acordo com Djamila Ribeiro (2018), filósofa e ativista, o feminismo negro no
Brasil tornou-se mais forte após o II Encontro Feminista Latino-Americano, sediado
em Bertioga em 1985, que teve, como resultado, a organização de mulheres negras
em busca de visibilidade política, destacando-se nesse cenário, Sueli Carneiro, Lélia
Gonzales, Núbia Moreira e Luiza Bairros, abrindo caminho para a representação
feminina negra. Em seguida, despontaram os primeiros Coletivos de Mulheres Negras
e Encontros Estaduais e Nacionais de Mulheres Negras (RIBEIRO, 2018).
Em 2003, as mulheres negras participaram expressivamente da primeira
conferência nacional de política para mulheres. Já em 2015, mais de 50 mil mulheres
participaram da primeira marcha nacional de mulheres negras, cujo lema era: marcha
das mulheres negras contra o racismo, a violência e pelo bem viver, considerando que
o feminicídio atinge mais as mulheres negras (ASSIS, 2019).
De acordo com o 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2019 dos
1206 feminicídios registrados no Brasil 61% foram de mulheres negras, dos 66.041
estupros, 50,9% foram de mulheres negras (FBSP, 2019).
Em um país, cuja base de seu progresso é a escravidão, o patriarcalismo
burguês e o racismo, mesmo após 132 anos da Lei Áurea, a mulher negra ainda traz
o estigma da senzala, subjugada a servir os patrões e não raras vezes considerada
um produto, inclusive para exploração sexual internacional (REINHOLZ, 2020).

2.5 FEMINISMO NO BRASIL
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No cenário brasileiro figura Nísia Floresta (1810-1875), considerada uma das
primeiras feministas, cuja luta era pela educação feminina, a emancipação da mulher
e a abolição da escravatura. Suas obras fomentavam o despertar de uma consciência
crítica acerca da condição feminina: “Conselhos à Minha Filha” (1842), “Opúsculo
Humanitário” (1853) e “A Mulher” (1856), além da tradução da obra pioneira de Mary
Wollstonecraft, “Uma reivindicação pelos direitos da mulher” em 1832 (COSTA e
SANDENBERG, 2008, p. 32).
Todavia, podemos atribuir efetivamente a primeira fase do feminismo no Brasil
à fundação do efêmero Partido Republicano Feminino em 1910, liderado por Leolinda
de Figueiredo Daltro e Gilka Machado, defensoras do voto feminino, à semelhança do
feminismo estadunidense e europeu, mas a pauta também contemplava a
emancipação e a independência da mulher para o exercício da cidadania no campo
político e do trabalho, bem como o fim da exploração sexual (PINTO, 2003).
Em 1917, destaca-se, no Brasil, o movimento das operárias de ideologia
anarquista reunidas na “União das Costureiras, Chapeleiras e Classes Anexas” que,
em um manifesto proclama “Se refletirdes um momento vereis quão dolorida é a
situação da mulher nas fábricas, nas oficinas, constantemente amesquinhadas por
seres repelentes” (PINTO, 2003).
Um novo impulso reestruturante do movimento feminista se dá em 1918, com
Bertha Lutz, fundadora da Federação Brasileira para o Progresso Feminino que
liderou as sufragistas brasileiras na luta pelo voto (COSTA e SANDENBERG, 2008).
Embora seja importante sublinhar que esse tipo de feminismo de mulheres
cultas das classes dominantes foi considerado “bem comportado na medida em que
agia no limite da pressão intraclasse, não buscando agregar nenhum tipo de tema que
pudesse pôr em xeque as bases da organização das relações patriarcais” (PINTO,
2003, p. 26). As suas reivindicações buscavam reformas jurídicas no tocante ao status
da mulher, acreditando que seriam suficientes para eliminar a discriminação sofrida
por elas (COSTA e SANDENBERG, 2008).
Em 1922, Bertha Lutz organiza o Primeiro Congresso Internacional Feminista
no Rio de Janeiro, contando com o apoio de Juvenal Lamartine, senador e depois
governador do Rio Grande do Norte, primeiro estado a elaborar uma nova lei eleitoral
permitindo o voto feminino, tendo como primeira eleitora do Brasil a professora Celina
Guimarães Viana, em 1930 (PINTO, 2003).
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Alves e Pitanguy (1981, p. 48) afirmam que “o direito ao voto foi sendo
alcançado paulatinamente nos estados. Desta forma, quando, em 1932, Getúlio
Vargas promulga por decreto-lei o direito de sufrágio às mulheres, este já era exercido
em 10 estados do país”.
Conforme Teles (1993), durante o governo Juscelino Kubitschek (1956-1961)
houve uma suspenção do funcionamento das organizações femininas, mas as
mulheres continuaram se organizando e lutando por direitos, através de várias
manifestações (TELES, 1993).
Durante o período da Ditadura Militar houve um grande protagonismo da mulher
participando de manifestações, sindicatos, greves e luta armada. Até mesmo diante
da tortura não se intimidavam. O tecido social estava inebriado da articulação feminina
na conquista de direitos, tais como: igualdade salarial e iguais oportunidades de
trabalho, direitos reprodutivos, combate à violência contra mulher, sexualidade e
creches, que é a bandeira que vai ligar mais estreitamente a dona de casa à operária
e à intelectual (TELES, 1993).
Em 1972, mulheres da elite intelectual que participaram de grupos de reflexão
em suas viagens aos Estados Unidos e países europeus, trouxeram essas
experiências ao Brasil, propondo reflexões semelhantes em grupos que se reuniam,
principalmente, em São Paulo e Rio de Janeiro, fomentando desse modo, o
Movimento de Libertação das Mulheres com intuito de enfrentar a dominação
masculina nas relações sociais e nos relacionamentos particulares (PINSKY e
PEDRO, 2013).
Em março de 1975, Therezinha Zerbini organizou os primeiros núcleos do
movimento feminino pela anistia6 (GASPARI, 2004), fundando, no mesmo ano em São
Paulo, o Movimento Feminino Pela Anistia (GASPARI, 2016), embora, segundo Costa
e Sandenberg (2008), ela nem queria ouvir falar em feminismo7.
O movimento feminino, contudo, como o movimento de comunidade de base,
conduzido pela ala progressista da Igreja Católica lutava contra a ditadura, utilizando

6

A Lei da Anistia foi sancionada pelo presidente João Batista Figueiredo em 1979, significando, além
do retorno dos exilados à pátria, o desfecho das reformas de Geisel, o fim da censura à imprensa escrita
e a revogação do AI-5 (GASPARI, 2016).
7
Nota-se uma diferença entre “movimentos feministas” e “movimento de mulheres”. Para Teles (1993),
a primeira expressão se refere às ações organizadas de grupos que reivindicam direitos ou melhores
condições de vida e, a segunda, está relacionada às ações de mulheres com o intuito de combater a
discriminação e a subalternidade das mulheres, em vista da sua liberdade e autonomia.
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palavras de ordem feminista para o enfrentamento da opressão feminina (COSTA e
SANDENBERG, 2008).
Na periferia de São Paulo, o trabalho das feministas era dificultado pelos líderes
políticos ou religiosos, que tentavam impedi-las de abordar temas relacionados à
sexualidade, à violência sexual e doméstica, ao aborto, ao estupro e a tudo o que
estivesse diretamente ligado à condição feminina, no entanto “a feminista e a mulher
da periferia conseguiram vencer esta barreira e, muitas vezes, terminavam suas
reuniões falando dos tais assuntos taxados de sexistas” (TELES, 1993, p. 77).
Passados os anos de chumbo, o feminismo brasileiro encontra cenário
favorável com a volta da democracia, pois esse novo momento inseriu a mulher no
debate político através do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher na Assembleia
Constituinte, visando além da igualdade entre homens e mulheres, o incentivo ao
trabalho da mulher com mais garantias e proteção, como maior duração da licençamaternidade, prazo mais curto para a aposentadoria por tempo de serviço e
contribuição social (BEZERRA, 2020).
A partir do início da década de 1980, aumentou o número de organizações de
mulheres vinculadas ao movimento popular, pois se desenvolveu uma consciência
mais ampla da discriminação das mulheres. A influência dos movimentos feministas
contribuiu com as discussões sobre sexualidade, denúncia e combate à violência
contra mulher e o enfrentamento às contradições de seu papel familiar (COSTA e
SANDENBERG, 2008).
Em 1992, no Rio de Janeiro, durante a Eco-92, foi construído o Planeta Fêmea
para formular uma agenda de lutas das ecofeministas contra o capitalismo verde,
porém não conseguiu inspirar grandes mudanças nem incorporar perspectivas
ecológicas no movimento das mulheres (INSTITUTO EQUIT, 2013).
A pauta da agenda feminista desde o seu surgimento foi acompanhada por uma
série de incompreensões e preconceitos. Não faltaram aspectos negativos
relacionados ao feminismo (Sudré e Cocolo, 2016), pois, muitas vezes, foi
considerado como subversivo e destruidor da feminilidade.
As feministas carregam uma imagem estereotipada, porque para muitos, no
passado e ainda hoje, não se depilam, não se maquiam e não gostam de homens.
Tais preconceitos impedem a simpatia das mulheres, especialmente, das mais pobres
(CHIMAMANDA, 2004).
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Chama a atenção a pesquisa realizada pelo Datafolha, cujo resultado informa
que os homens avaliam mais positivamente o feminismo do que as mulheres,
considerando que traz mais benefícios às mulheres e à sociedade do que prejuízo,
concordando com teses feministas como o pouco espaço ocupado por elas na política
e a desigualdade salarial (PINTO, 2019).
O feminismo traz em seu bojo uma nova concepção acerca da mulher na
história, do seu protagonismo na sociedade, como um ser de habilidades que fomenta
o seu progresso. Até um dos líderes de uma das instituições mais conservadoras do
mundo ocidental, a Igreja Católica, reconheceu a hora da mulher: “mas a hora vem, a
hora chegou, em que a vocação da mulher se realiza em plenitude, a hora em que a
mulher adquire no mundo uma influência, um alcance, um poder jamais alcançados
até agora” (JOÃO PAULO II, 1995).
Para Céli Regina Pinto, consiste em produzir sua própria reflexão crítica, sua
própria teoria, que não quer só espaço para mulher – no trabalho, na vida pública, na
educação -, mas que luta, sim, por uma nova forma de relacionamento entre homens
e mulheres, em que esta última tenha liberdade e autonomia para decidir sobre sua
vida e seu corpo (PINTO, 2010, p. 16).
Muitas foram as conquistas resultantes da articulação das mulheres, feministas
ou não em busca de mais reconhecimento da sua dignidade humana e de mais
protagonismo na sociedade, dentre elas destacamos algumas conquistas em solo
brasileiro, conforme Quadro 2.
Quadro 2 - Conquistas do feminismo no Brasil
Data

Conquista

1827

Meninas são liberadas a frequentar a escola.

1879

Mulheres conquistam o direito de frequentar a faculdade.

1910

Criação do primeiro partido político feminino.

1928

É eleita a primeira Prefeita brasileira no Rio Grande do Norte.

1932

Mulheres conquistam o direito ao voto.

1962

Criação do estatuto da mulher casada.

1974

Mulheres conquistam o direito de portarem um cartão de crédito.

1977

Aprovação da lei do divórcio.

1985

Criação da primeira delegacia da mulher em São Paulo.

1988

A constituição brasileira passa a reconhecer as mulheres como iguais aos
homens e ocorre o primeiro encontro de mulheres negras.
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2002

Falta da virgindade deixa de ser crime.

2006

É sancionada a Lei Maria da Penha.

2010

Eleição da primeira mulher presidente do Brasil

2011

Marcha das vadias chega ao Brasil

2015

Aprovação da Lei do Feminicídio.

2018

A importunação sexual feminina passou a ser considerada crime.

Fonte (Conquistas do feminismo no Brasil, 2020) – adaptado pelo autor.
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3 A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER PRATICADA

POR PARCEIRO ÍNTIMO

3.1 OS DIVERSOS TIPOS DE VIOLÊNCIA

A violência doméstica contra mulher, praticada por parceiro íntimo, é
consequência direta do patriarcado misógino e sexista, que sempre a considerou
como ser inferior, exercendo poder sobre ela e cerceando a sua liberdade. Constituise uma das formas mais agressivas de violência, pois afeta a saúde da mulher de
diversas formas e em variados âmbitos e intensidade (BRASIL, 2005). Esse tipo de
violência está presente em toda a sociedade sem distinção de raça, cor, credo, idade
ou qualquer outra condição, além de manifestar-se como produto de um sistema social
que subordina o sexo feminino (BRASIL, 2018).
Conforme Saffioti (1998, p. 57), “na medida em que o poder é essencialmente
masculino e a virilidade é aferida, frequentemente, pelo uso da força, estão reunidas
nas mãos dos homens as condições básicas para o exercício da violência”.
Por ser exercida no núcleo familiar, torna-se um fenômeno invisível, pois, além
de a mulher ser agredida na sua integridade física, pode ser também vítima de
agressão moral, psicológica, sexual e patrimonial, sofrendo prejuízo mental com
tendência suicida, baixa autoestima, depressão e outras patologias de caráter
psíquico, sem contar o medo de relações sexuais (BRASIL, 2005).
De acordo com o artigo 5º da Lei 11.340/2006
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar
contra mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou
patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive
esporadicamente agregadas;
II – 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;
III – em qualquer relação intima de afeto, no qual o agressor conviva ou
tenha convivido com a ofendida, (BRASIL, 2006)
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a violência contra a mulher
é todo ato provocado por motivo de gênero dirigido contra ela, pelo simples fato de
ser mulher. Além de ser uma das mais graves violações dos direitos humanos é
considerada um problema de saúde pública (OMS, 2002).
No mundo, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), 35%
das mulheres já sofreram agressão de parceiros, dado que pode ser maior devido à
falta de denúncia, ou a países onde a violência contra a mulher é permitida ou velada.
Ainda segundo o mesmo estudo, 38% dos assassinatos de mulheres, em todo o
mundo são cometidos por parceiros ou ex-parceiros (OPAS, 2017).
Os movimentos feministas são uns dos mais engajados no enfrentamento à
violência contra a mulher, colaborando com a proteção à vítima através de
proposições legislativas de sumária importância, por exemplo, a Lei Maria da Penha
que tipifica a violência contra a mulher como: psicológica, moral, física, sexual e
patrimonial (BRASIL, 2006).
Apresentamos graficamente a pesquisa realizada pelo DataSenado - Questão
de múltipla escolha respondida por 648 respondentes que afirmaram ter sofrido algum
tipo de violência doméstica ou familiar provocada por um homem, conforme Gráfico 1.
Gráfico 1 - Qual tipo de violência
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Fonte: (DATASENADO, 2019) – adaptado pelo autor

3.1.1 Violência Psicológica
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Violência psicológica ou agressão emocional refere-se à uma forma de violência
de difícil identificação, visto que, muitas vezes não deixa marca aparente. É tão sutil
que muitas vítimas não percebem que sofrem danos emocionais, que podem
desembocar em distúrbios de cunho nervoso, transtornos psicológicos, como crises
de ansiedade e síndrome do pânico. A maioria dos profissionais admite que a mulher
vítima de abuso psicológico, geralmente, entra em uma depressão clínica, que
provoca sintomas como: perda de iniciativa, resignação e incapacidade para lidar com
as tarefas mais simples do dia a dia, vivendo numa relação de total subserviência
(MULLER, 1999).
A agressão emocional ridiculariza a mulher a ponto de inferiorizá-la, visto que
ouve constantemente que ninguém se interessará por ela, que nada daquilo que faz
presta ou está bom, que é inútil e ineficiente. Fragilizada chega até a se culpar pelas
atitudes do agressor de perfil ciumento e manipulador que nega tal ato, e que, de fato,
costuma não ser visível, logo, carecendo de testemunhas. A vítima sofre
solitariamente tornando-se uma dependente emocional daquela cruel relação
baseada em ameaças pela qual chega a envolver seus pais e seus filhos (BARBOSA
e MAIA, 2016).
Segundo a OMS, a cada 3 mulheres, uma já sofreu violência psicológica,
sendo essa, portanto, a forma mais presente de agressão intrafamiliar à
mulher. É essa violência a argamassa que possibilita que as demais formas
se materializem, em especial a física e a sexual, já que a mulher sem auto
estima, desacreditada de seu potencial, sem contato próximo com amigos ou
familiares não consegue reagir às agressões físicas ou sexuais e se mantém
na relação, cada vez mais submissa. Erroneamente, em muitas pesquisas
aparece a violência física como a mais prevalente, entretanto, é certo que a
violência psicológica é subnotificada (ANDRADE, 2020).

Homens psicologicamente abusivos mantêm a mulher prisioneira, acorrentamna naquilo que muitos chamam de impotência aprendida, um estado mental no qual
elas são incapazes de resistir à sua pressão manipuladora, isolando-a do resto do
mundo para que ela não tenha nenhum apoio a não ser o dele (MULLER, 1999). Isso
é denominando Gaslighting, que é uma das principais formas assumidas pelo abuso
psicológico, levando a vítima a duvidar de sua própria memória, percepção e
sanidade. O abusador manipula a vítima através de mentiras, abalando a sua
segurança em relação ao seu raciocino lógico, enfraquecendo o que ainda restava da
sua autoestima, recusando- se a ouvi-la e fingindo não entendê-la, desafia a sua
memória e a acusa de estar errada, muda de assunto ou sugere que ela está
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imaginando coisas, trivializa os seus sentimentos, fingindo

se esquecer do que

aconteceu ou nega que algo tenha acontecido (MULLER, 1999).
O Quadro 3 apresenta as formas de abuso psicológico mais recorrentes, assim
como o Quadro 4 oferece uma lista dos sintomas que podem acometer quem sofre
agressão psicológica.
Quadro 3 - Formas de abuso psicológico

Constrangimento, humilhação
Gaslighting/manipulação
Vigilância constante
Perseguição contumaz
Insulto, ridicularização
Limitação do direito de ir e vir
Fonte: (BRASIL, 2006)

Quadro 4 - Sintomas que uma pessoa, que sofre agressão psicológica, pode desenvolver

Depressão
Síndrome de estresse pós traumático
Tendências ao suicídio
Consumo excessivo de álcool ou drogas
Síndrome do pânico
Irritabilidade
Isolamento social
Fonte: (DAY, TELLES, et al., 2003) adaptado pelo autor

A Lei Maria da Penha tipifica a violência psicológica como:
Art.7º, Inciso II – qualquer conduta que lhe cause danos emocional e
diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações,
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição
contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do
direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e a autodeterminação (BRASIL, 2006).
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3.1.2 Violência Física

No âmbito doméstico, este tipo de violência é a que se sobrepõe às demais. De
acordo com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul (CEVS,
2019), a violência física, também denominada sevícia física, maus-tratos físicos ou
abuso físico são atos violentos, pelos quais se faz uso da força física de forma
intencional, não acidental, com objetivo de ferir, lesar, provocar dor e sofrimento ou
destruir a pessoa, deixando ou não marcas evidentes no seu corpo. Ela pode se
manifestar de várias formas, como tapas, beliscões, chutes, torsões, empurrões,
arremesso de objetos, estrangulamentos, queimaduras, perfurações, mutilações,
entre outras (CEVS, 2019).
A violência física também ocorre no caso de ferimentos por armas de fogo ou
ferimentos por arma branca.
Estudos mostram que a região da face e cabeça são as mais atingidas, sendo
a face mais visada, atingindo a região maxilo-facial. E, com a intenção de protegê-la,
tornam-se vulneráveis os braços e as mãos, provocando lesões, conhecidas como
“lesões de defesa” (SILVA, 2016).
Conforme o Artigo 7º Inciso I da Lei 11.340/2006, a violência física é entendida
como: “qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal” (BRASIL,
2006).
Quadro 5 - Formas de violência física
Espancamento
Atirar objetos, sacudir e apertar os braços
Estrangulamento ou sufocamento
Lesões com objetos cortantes ou perfurantes
Ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo
Tortura
Puxões de cabelo, mordida, privação de alimentos
Fonte: Instituto Maria da Penha (IMP, 2009) – Adaptado pelo autor

3.1.3 Violência Sexual
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Outro tipo de agressão que pode ser considerada invisível é a violência sexual,
praticada pelo parceiro íntimo, que, segundo a OMS (2010), afeta uma grande
proporção das mulheres, além de ser uma violação de direitos humanos, causa danos
profundos no bem-estar físico, sexual, reprodutivo, emocional, mental e social do
indivíduo e da família.
Esse tipo de violência está presente em todos os grupos sociais, religiosos,
econômicos e culturais, porque muitos pensam que a mulher é propriedade do
parceiro, não levando em consideração seu bem estar físico e emocional, forçando-a,
muitas vezes a submeter-se a uma relação sem o seu consentimento, o que pode ser
caracterizado como estupro, ou ainda, a mulher sente-se obrigada a ceder o seu corpo
para satisfazer os prazeres do seu parceiro, trata-se do resultado da cultura machista.
“É praticamente impossível desvendar, nos dados estatísticos, situações de estupro
conjugal, porque elas estão escondidas em outros itens, como o de lesões corporais”
(Brazão; Grossi, 2000 apud Trentin; Steffen, (2017).
Segundo a ONU Mulheres, o número exato de estupros e agressões sexuais é
notoriamente difícil de confirmar, devido à impunidade frequente para os estupradores
e o estigma em relação às sobreviventes e seu silêncio (ONU Mulheres, p. s.d).
De acordo com o Artigo 7º Inciso III da Lei 11.340/2006, a violência sexual é
entendida como:
Art. 7, Inciso III - qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter
ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação,
ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar,
de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que
limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos (BRASIL,
2006).

No Quadro 6, elencamos as formas de violência sexual como segue:
Quadro 6 - Formas de violência sexual
Intimidação, estupro
Obrigar a mulher a realizar atos sexuais que causem desconforto ou repulsa.
Impedir o uso do método contraceptivo, ou forçar o aborto.
Forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem,
suborno ou manipulação.
Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais ou reprodutivos da mulher.
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Fonte: Instituto Maria da Penha (IMP, 2009) - adaptado pelo autor

3.1.4 Violência Patrimonial

Dentre os tipos de violência sofridas pela mulher, está a violência patrimonial,
que, nos conflitos conjugais, está ligada à destruição de bens e objetos pessoais, ou
à sua retenção indevida. Para Delgado (2018), “O atentado contra o patrimônio da
mulher também pode ser praticado, por exemplo, pelo marido que subtrai ou faz uso
exclusivo dos bens comuns ou pelo devedor de alimentos que retém o pagamento da
verba devida ao ex-cônjuge”.
Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT,
2014), “pode caracterizar violência patrimonial o ato de o responsável legal, que tem
recursos financeiros, deixar de pagar pensão alimentícia para a mulher”.
De acordo com o Artigo 7º Inciso IV da Lei 11.340/2006, a violência patrimonial
é entendida como:
Art. 7, Inciso IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta
que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos,
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou
recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas
necessidades (BRASIL, 2006).

A violência patrimonial representa uma violação dos direitos humanos, que
embora tenha baixa incidência nos boletins de ocorrência, transforma o lar em medo,
angústia e tristeza com danos financeiros, físicos, psicológicos e perdas afetivas
(PEREIRA, LORETO, et al., 2013).
Quadro 7 - Formas de violência patrimonial:
Controlar o dinheiro
Deixar de pagar pensão alimentícia
Destruição de documentos pessoais
Furto, extorsão ou dano
Estelionato
Privar de bens, valores ou recursos econômicos
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Causar danos propositais a objetos
Fonte: Instituto Maria da Penha (IMP, 2009) adaptado pelo autor

3.1.5 Violência Moral

Para Albuquerque (2018) , a violência moral está intimamente ligada à violência
psicológica, que pode ser entendida como comportamentos ofensivos como
humilhações, ofensas, gritos, xingamentos, entre outros, que causam danos
emocionais e diminuem a autoestima das mulheres com calúnias, difamações e
injúrias.
De acordo com o Artigo 7º Inciso III da Lei 11.340/2006, a violência moral é
entendida como: “qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria”
(BRASIL, 2006).
Quadro 8 - Formas de violência moral:
Acusar a mulher de traição
Emitir juízos morais sobre a conduta
Fazer críticas mentirosas
Expor a vida íntima
Rebaixar a mulher por meio de xingamentos
que incidem sobre a sua índole.
Desvalorizar a vítima pelo seu modo de vestir.
Fonte: Instituto Maria da Penha (IMP, 2009) – adaptado pelo autor

3.2 O CICLO DA VIOLÊNCIA

A teoria do ciclo da violência é resultado do estudo científico realizado pela
psicóloga norte-americana Lenore E. Walker com 1.500 mulheres em situação de
violência, na qual identifica e explica os padrões comuns de comportamentos em uma
relação abusiva, constatando que a violência conjugal ocorre dentro de um ciclo que
se repete constantemente e é composto por três fases (MANSUIDO, 2020).
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Fase 1 – Aumento da tensão: o parceiro mostra-se tenso, irritado e, com
comportamento ameaçador, insulta, humilha e agride verbalmente a vítima, chegando
até a destruir objetos pela casa. A vítima se sente culpada e procura justificar a ação
do agressor no desemprego, no cansaço e nas drogas. Essa tensão pode durar dias
ou anos, mas como ela aumenta cada vez mais, é muito provável que a situação
levará à Fase 2 (IMP, 2009).
Fase 2 – Ato de violência:

nessa fase, o agressor começa a agredir

fisicamente a vítima, mas as outras formas de violência também são exercidas
(psicológica, moral, sexual ou patrimonial) (IMP, 2009).
Fase 3 – Arrependimento e comportamento carinhoso: nessa fase
conhecida como “lua de mel” o agressor se mostra arrependido e se torna amável
para conseguir a reconciliação (IMP, 2009).
Figura 1 - O ciclo da violência

Fonte: (Poder Judiciário do Estado Do Rio de Janeiro)

3.2.1 Como detectar um relacionamento abusivo

Algumas vezes é possível detectar um relacionamento abusivo, pois os
agressores podem dar sinais indicativos de abuso desde o início do relacionamento.
Por isso se atentar aos sinais é importante para romper uma relação que pode
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provocar um potencial ciclo de violência, que se desencadeia, principalmente, com a
justificativa de “amar demais”.
Quadro 9 - Relacionamento abusivo: sinais de que você pode estar em um
Ciúme Excessivo
Controle
Invasão de privacidade
Afastamento de outras pessoas
Chantagem
Destruição da autoestima
Invalidação de sentimentos
Controle Financeiro
Pegar, roubar ou destruir itens
Usar os filhos como chantagem
Exigir relações sexuais
Ameaças
Fonte: (BERTHO, 2018) – adaptado pelo autor

3.3 FEMINICÍDIO

O assassinato de mulheres em contextos discriminatórios é classificado como
feminicídio, cujo conceito surgiu na década de 1970, referindo-se a um crime de ódio,
sendo a “expressão fatal das diversas violências, que podem atingir as mulheres em
sociedades marcadas pela desigualdade de poder entre os gêneros e por construções
históricas, culturais, econômicas, políticas e sociais discriminatórias, que em sua
forma mais aguda culmina na morte” (Agência Patricia Galvão, 2016)
No Brasil, o homicídio de mulheres, em razão do gênero, foi configurado como
feminicídio desde o vigor da Lei nº 13.104/2015, que alterou o artigo 121 do código
penal (Decreto-lei 2.848/1940) para incluir o feminicídio como circunstância
qualificadora do crime de homicídio, definindo-o como crime hediondo (Lei
8.072/1990). Segundo o código penal, feminicídio é “o assassinato de uma mulher
cometido por razões da condição do sexo feminino”, isto é, quando o crime envolve:
“violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de
mulher” (Agência Patricia Galvão, 2016)
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Quadro 10 - Condições estruturais das mortes violentas de mulheres por razões de gênero
Ordem patriarcal

Desigualdade estrutural de poder que inferioriza e subordina as
mulheres aos homens.

Violência sexista

O sexo das vítimas é determinante para a sua ocorrência.

São mortes evitáveis

O emprego de violência e a intencionalidade do gesto reforçam
seu caráter de desprezo pela mulher e pelos papéis sociais que
lhes são atribuídos.

Fenômeno social e cultural

Não são casos isolados ou episódicos, mas inseridos num
continuum de violência que limita o desenvolvimento livre e
saudável de meninas e mulheres.

Fonte: (Agência Patricia Galvão, 2016) adaptado pelo autor

3.4 A VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES NO BRASIL

O Brasil figura como um dos países mais violentos do mundo no que tange ao
feminicídio, violando um dos maiores direitos humanos, sendo o 5º em que se matam
mais mulheres (SUDRÉ e COCOLO, 2016).
Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2019, no Brasil, 1.326
mulheres foram vítimas de feminicídio, sendo que 66,6% delas eram negras e 89,9%
foram mortas pelo companheiro ou ex-companheiro (FBSP, 2020).
Segundo o relatório Visível e Invisível do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, 42% das mulheres sofrem violência doméstica, sendo que, apenas 10%
fazem um boletim de ocorrência em uma delegacia da mulher e 52% não tomam
nenhuma providência (FBSP, 2020).
De acordo com o Atlas da Violência de 2007 a 2017, a taxa de homicídio das
mulheres negras cresceu 29,9%. A taxa de homicídio de mulheres não negras cresceu
4,5% (IPEA, 2019, p. 38).
Entre 2012 e 2017, os homicídios fora da residência caíram 3,3% e os dentro
de casa cresceram 1,7% (IPEA, 2019).
O número de mulheres mortas na residência por arma de fogo cresceu 28,7%
e fora da residência aumentou 6,2% (IPEA, 2019).
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Conforme a Folha de São Paulo, dados de 2019 mostram que a estatística do
feminicídio cresceu 7,2% no País. Nos 27 estados da federação consultados pela
Folha 1310 mulheres foram vítimas de violência doméstica ou por sua condição de
gênero (BRAGON e MATTOSO, 2020).
Em 2018, foram 1.222 casos de feminicídio, ou seja, de 3 a 4 mulheres
foram assassinadas a cada dia no Brasil, na maioria dos casos, por companheiros e
ex-companheiros, porém o deficiente enquadramento dos casos pelas autoridades,
em alguns lugares, pode esconder um quadro bem pior (BRAGON e MATTOSO,
2020).
Controlar a vida sexual e moral das mulheres é o que constitui o cerne da
masculinidade no Brasil. Por isso, quando a mulher tenta se desfazer do laço
amoroso, acontece a violência, as agressões... Vale lembrar que em torno de
50% dos assassinatos cometidos contra as mulheres ocorrem tendo como
motivo o pedido de separação ou a suspeita de adultério, decorrendo daí a
maioria dos crimes tipificados como de feminicídios íntimos. (BANDEIRA,
2017, p. 4)

Com a crescente notificação de Covid-19, a partir do mês de março de 2020,
muitos países decretaram o isolamento social, com o intuito de controlar a curva da
infecção da população ameaçada pela pandemia, entretanto, sabe-se que o
confinamento social colocou em risco a integridade das mulheres, que já eram mais
vulneráveis à violência doméstica, elevando exponencialmente esse número.
Para muitas mulheres, o lar tornou-se o local no qual se tornaram mais
ameaçadas física, moral e psicologicamente, dado que passaram a estar mais tempo
com o parceiro e mais suscetíveis, portanto, a todas as formas de agressão, além
disso, encontrando mais barreiras no acesso às redes de proteção e aos canais de
denúncia, o que representou uma diminuição no número de ocorrências. Em
contrapartida, houve uma elevação no número de casos de feminicídio, segundo
levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. (FBSP, 2020)
Temos observado, mês após mês, uma redução em uma série de
crimes contra as mulheres em diversos estados – indicativo de que as
mulheres estão encontrando mais dificuldades em denunciar a(s)
violência(s) sofridas neste período. A única exceção é o tipo mais grave
de violência: a violência letal. Os levantamentos periódicos elaborados
pelo FBSP têm mostrado, em todos os meses, aumentos nos índices
de feminicídios e/ou homicídios em diversos estados. De forma
análoga, os dados também indicam uma redução na distribuição e na
concessão de medidas protetivas de urgência, instrumento
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fundamental para a proteção da mulher em situação de violência
doméstica (FBSP, 2020).

Em um País composto por uma grande parcela de mulheres pretas, pobres e
sem instrução8, está evidente o alto índice de vulnerabilidade ao qual essa parte está
submetida, embora a violência doméstica não faça distinção de raça e classe social.

3.5 RETRATO DO FEMINICÍDIO EM SÃO PAULO

Nos gráficos 2,3,4 e 5 a seguir apresentamos a pesquisa realizada pelo Núcleo
de Gênero do Ministério Público de São Paulo, intitulada Raio X do Feminicídio em
São Paulo: é possível prevenir a morte, em um estudo no qual foram analisadas 364
denúncias com a tipificação do feminicídio por dia da semana, horário do crime, local
do crime, arma usada. (MPSP, 2018)
Concluiu-se que há uma importante concentração de crimes aos sábados e
domingos, totalizando 32%, mas a maior incidência das mortes, consumadas ou
tentadas, é de segunda a sexta, totalizando 68%.
Gráfico 2 - Feminicídio: Dia dos crimes

17%
15%
68%

Segunda a sexta

8

Sábado

Domingo

Nota-se um aumento proporcional da população negra (preta e parda) não em razão do aumento da
taxa de fecundidade da população negra, mas em razão da autodeclaração, pertencente a tais grupos:
cor/raça, sendo 49,9%. A taxa de escolarização de mulheres negras é de apenas 9,9%. No ensino
médio a taxa de distorção idade/série atinge 38,2% das jovens negras em 2009. (IPEA, 2011).
Nas razões de rendimentos combinadas por cor ou raça e sexo, destaca-se a vantagem dos homens
brancos sobre os demais grupos populacionais, sendo que a maior distância de rendimentos ocorre
quando comparados às mulheres pretas ou pardas, que recebem menos da metade do que os homens
brancos auferem 44,4% (IBGE, 2019).
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Fonte: Raio X do feminicídio em São Paulo (MPSP, 2018) – Adaptado pelo autor

O horário mais comum para a incidência do feminicídio em São Paulo é
das 18h às 6h da manhã, totalizando 56% dos casos.
Gráfico 3 - Horário do Feminicídio
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12h às 18h
24h às 06h

Fonte: Raio X do feminicídio em São Paulo (MPSP, 2018) – adaptado pelo autor

De acordo com a pesquisa, o lar da vítima é local onde mais acontecem os
crimes.
Gráfico 4 - Feminicídio: Local do Crime
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Fonte: Raio X do feminicídio em São Paulo (MPSP, 2018) – adaptado pelo autor

De acordo com a pesquisa, a arma mais usada no crime foi a faca.
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Gráfico 5 - Feminicídio: a arma do crime
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Fonte: Raio X do feminicídio em São Paulo (MPSP, 2018) - adaptado pelo autor

3.6 PORQUE AS MULHERES NÃO DENUNCIAM

Apresentamos graficamente, conforme a pesquisa do DataSenado da Secretaria
de transparência do Senado Federal (2013), os principais motivos que levam a mulher
a não denunciar a agressão sofrida por parceiros íntimos: medo do agressor,
dependência financeira, preocupação com a criação dos filhos, vergonha da agressão,
ausência de punição para o agressor, acreditar que seria a última vez e não conhecer
seus direitos e outros motivos.
Gráfico 6 - O que leva uma mulher a não denunciar a agressão
não sei ou prefiro não responder
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Fonte: DataSenado, 2019 – adaptado pelo autor
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4 COMO SUPERAR A VIOLÊNCIA

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), instituídos pela
Organização das Nações Unidas (ONU), trazem um apelo universal para proteger o
planeta e garantir que todas as pessoas tenham dignidade. Foram criados, no Brasil,
durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável no Rio
de Janeiro, em 2012.
Conforme o ODS, a igualdade de gênero é uma condição prévia absoluta para
superar a violência (Plataforma Agenda 2030, s.d). A educação acerca da igualdade
de gênero nas instituições pedagogizantes (família, escola, igrejas etc), como
superação da violência pode ser uma grande aliada para promover uma vida livre de
preconceito e discriminação para todos, independentemente de classe, grupo social,
religioso, racial, pois sexo e gênero são questões de Estado, logo, são públicas, não
privadas, de modo que devam ser limitadas ao seio familiar (SILVA, 2016).
Os ODS - paz, justiça e instituições eficazes - promovendo e fazendo cumprir
leis e políticas não discriminatórias, podem se tornar um grande aliado na redução de
todas as formas de violência (Plataforma Agenda 2030, s.d).
Em vários lugares do mundo, são realizados os 16 dias de ativismo pelo fim da
violência contra as mulheres campanha anual e internacional que começa no dia 25
de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, e
encerra-se no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos (ONU
MULHERES, s.d).
No Brasil, a mobilização abrange o período de 20 de novembro a 10 de
dezembro, com a finalidade de engajar indivíduos e organizações, na prevenção e na
eliminação da violência contra mulheres e meninas, aumentar a conscientização,
estimular os esforços de defesa e compartilhar conhecimentos e inovações (ONU
MULHERES, s.d).

4.1 OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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O mundo tem com a nova agenda de desenvolvimento sustentável uma
oportunidade única para acabar com a pobreza e transformar as relações de gênero
de forma irreversível para a próxima geração. (Plataforma Agenda 2030, s.d)[

Na Figura 2, são elencados os dezessete Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.
Figura 2 - Objetivos de desenvolvimento sustentável

Fonte: (Plataforma Agenda 2030, s.d)

Os ODS, propostos pela ONU e que contemplam a igualdade de gênero,
consideram, ser possível erradicar a discriminação contra a mulher até 2030.
A Agenda 2030 enfatiza a igualdade de gênero como base necessária para a
construção de um mundo pacífico, próspero e sustentável, combatendo as
discriminações e violências, baseadas no gênero e na promoção do empoderamento
de mulheres, por meio da participação na política, na economia e em outras áreas de
tomada de decisão.
Quadro 10 - Os desdobramentos do objetivo da ODS Igualdade de Gênero:
Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero
e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, em todos os níveis.
Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular, as tecnologias de informação e comunicação
para promover o empoderamento das mulheres.
Empreender reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o
acesso à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros,
herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais.
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Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado
em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e
Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas
conferências de revisão.
Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança
em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública.
Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da
disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, assim como a
promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos
nacionais.
Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças e
mutilações genitais femininas.
Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e
privadas, incluindo o tráfico e a exploração sexual e de outros tipos.
Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte.
Fonte: (Plataforma Agenda 2030, s.d)

4.2 EMPODERAMENTO FEMININO

O empoderamento feminino também pode ser considerado ferramenta de
enfrentamento e superação da violência contra mulher, porque visa promover a
transformação cultural e dos padrões sexistas e de racismo institucional, contribuindo
com o aumento da autoestima, da autoconfiança e da autonomia da mulher em todos
os segmentos da sociedade.
A ONU Mulheres tem trabalhado com muito afinco com o setor privado de forma
a responder não só ao racismo e sexismo institucional, mas também a como identificar
e superar os vieses individuais, muitas vezes inconscientes, pois muitas mulheres se
sentem impotentes e incapazes, subestimando o próprio potencial (ONU MULHERES,
s.d).
O Projeto Empodera, desenvolvido pela ONU Mulheres, é um exemplo
para promoção da igualdade de gêneros em toda a sua cadeia de valor, incluindo
colaboradores, fornecedores e sociedade em geral. No Brasil, existem parcerias
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realizadas com Mauricio de Souza Produções, Coca-Cola Brasil, Natura &Co, Instituto
Lojas Renner e Sesi Paraná (ONU MULHERES, s.d).
Empoderar mulheres e promover a equidade de gênero em todas as
atividades sociais e da economia são garantias para o efetivo fortalecimento
das economias, o impulsionamento dos negócios, a melhoria da qualidade de
vida de mulheres, homens e crianças, e para o desenvolvimento sustentável
(ONU MULHERES, s.d).

Os princípios de empoderamento das mulheres são:
1- Estabelecer liderança corporativa de alto nível para a igualdade de gênero;
2- Tratar todos os homens e mulheres de forma justa no trabalho, respeitar e
apoiar os direitos humanos e a não-discriminação;
3- Garantir a saúde, a segurança e o bem-estar de todos os trabalhadores e as
trabalhadoras;
4- Promover a educação, a formação e o desenvolvimento profissional das
mulheres;
5- Implementar o desenvolvimento empresarial e as práticas da cadeia de
suprimentos e marketing que correspondem as mulheres;
6- Promover a igualdade através de iniciativas e defesa comunitária;
7- Mediar e publicar os progressos para alcançar a igualdade de gênero.
Figura 3 - Os princípios de empoderamento das mulheres

Fonte: (ONU MULHERES, s.d)
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4.3 EQUIPAMENTOS DE ENFRENTAMENTO

É importante que a mulher em situação de violência saiba que não está sozinha
e que os municípios possuem serviços e equipamentos com objetivo de acolher,
atender e encaminhar as vítimas de violência doméstica, a fim de protegê-las e/ou
emponderá-las. A Lei nº 11.340, conhecida como Maria da Penha, é uma ferramenta
promulgada com intuito de prevenir e erradicar esse tipo de crime, garantindo
atendimento multidisciplinar à vítima na área da saúde e da assistência social,
medidas protetivas de urgência, juizados especiais de violência doméstica,
acompanhamento da vítima por um advogado ou defensor público, atendimento
multidisciplinar ao agressor, dentre esses serviços destacamos os equipamentos
presentes nas cidades de Barueri, Carapicuíba e Osasco (NOLETO e BARBOSA,
2019):
•

Coordenadoria da Mulher: Órgão responsável pela elaboração,
definição, articulação e fiscalização das Políticas Públicas para a Mulher,
Igualdade Racial e Diversidade Sexual. Tem por objetivos elaborar,
propor, monitorar, avaliar e implementar diretrizes, ações, programas e
projetos de políticas públicas buscando alterar as condições de
desigualdade, articular agenda permanente de políticas do setor, por
meio do enfrentamento à violência e fortalecimento da autonomia
econômica e política, criando mecanismos de controle social,
participação popular e diálogo com movimentos de mulheres, população
negra e diversidade sexual (Prefeitura Municipal de Osasco, s.d.).

•

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social:
oferece atendimento social, psicológico e jurídico às famílias e aos
indivíduos que têm seus direitos violados e que estão em situação de
risco pessoal e social (Prefeitura Municipal de Carapicuiba, s.d.).

•

CREVIM - Centro Especializado de Atendimento à Mulheres em
Situação de Violência: oferece serviço de apoio, acolhimento,
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atendimento multidisciplinar, psicológico, social e orientação jurídica;
acompanhamento e proteção para as mulheres em situação de
violência, atendendo suas necessidades e respeitando suas escolhas.
Atuando no fortalecimento da autoestima das mulheres, contribuindo
para a construção de sua autonomia, proporcionando rompimento das
situações de violência e a reestruturação de suas vidas. O acolhimento
é feito com sensibilidade e sem julgamento, para facilitar o início do
rompimento da situação de violência feito pelo serviço social e
psicológico, juntamente aos encaminhamentos necessários (Prefeitura
Municipal de Carapicuiba, s.d.).
•

Base Guardiã Maria da Penha: consiste em realizar patrulhamento
preventivo, comunitário e interventivo mediante medidas protetivas já
expedidas; denúncias e flagrantes delitos; monitorar o cumprimento das
normas que garantam a proteção das mulheres e a responsabilização
dos agressores/autores da violência contra as mulheres; promover o
acolhimento humanizado e orientação às mulheres vítimas de violência;
e encaminhamento aos serviços apropriados da rede de acolhimento
(Prefeitura Municipal de Osasco, s.d.).

•

Casa Abrigo CIOESTE: o projeto de atendimento às mulheres na Casa
Abrigo é uma medida protetiva que visa garantir a integridade física e
moral da mulher em casos de risco de morte. Esse serviço de
acolhimento tem como característica a reprodução de uma residência, a
fim de proporcionar um ambiente acolhedor e estrutura física
adequadas, visando ao desenvolvimento de relações mais próximas do
ambiente familiar. A Casa Abrigo atende mulheres oriundas de qualquer
município que integre o CIOESTE (NEVES, 2018).

•

CRAS – Centro de Referência da Assistência Social: é um
equipamento público estatal que tem como objetivo prevenir situações
de risco e fortalecer a função protetiva da família e garantir o acesso aos
programas, projetos, serviços e benefícios assistenciais. Está inserido
em territórios de vulnerabilidades sociais, decorrentes da pobreza,
privação ou fragilização de vínculos familiares e comunitários (Prefeitura
Municipal de Carapicuiba, s.d.).
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•

CRMVV Centro de Referência de Atendimento a Violência
Doméstica: é um espaço destinado a prestar acolhimento e
atendimento humanizado às mulheres em situação de violência,
proporcionando atendimento psicológico e social, orientação e
encaminhamentos jurídicos necessários à superação da situação de
violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher (Prefeitura
Municipal de Osasco, s.d.).

•

DDM - Delegacia de Defesa da Mulher: unidades especializadas da
Polícia Civil, que realizam ações de prevenção, proteção e investigação
dos crimes de violência doméstica e violência sexual contra as mulheres,
entre outros. Entre as ações, cabe citar: registro de Boletim de
Ocorrência, solicitação ao juiz das medidas protetivas de urgência nos
casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres, realização
da investigação dos crimes (BRASIL, 2012).

•

Disque 180 - A Central de Atendimento à Mulher em Situação de
Violência (Ligue 180): serviço de utilidade pública gratuito e
confidencial (preserva o anonimato), oferecido pela Secretaria Nacional
de Políticas, desde 2005.O Ligue 180 tem por objetivo receber
denúncias de violência, reclamações sobre os serviços da rede de
atendimento à mulher e de orientar as mulheres sobre seus direitos e
sobre a legislação vigente, encaminhando-as para outros serviços
quando necessário. A Central funciona 24 horas, todos os dias da
semana, inclusive, finais de semana e feriados, podendo ser acionada
de qualquer lugar do Brasil. Desde março de 2014, o Ligue 180 atua
como disque-denúncia, com capacidade de envio de denúncias para a
Segurança Pública com cópia para o Ministério Público de cada estado.
Para isso, conta com o apoio financeiro do Programa “Mulher, viver sem
Violência”. Principal acesso aos serviços que integram a Rede nacional
de enfrentamento à violência contra a mulher, sob amparo da Lei Maria
da Penha, e base de dados privilegiada para a formulação das políticas
do governo federal nessa área. (BRASIL, 2018)

•

Delegacia eletrônica: disponível 24h e é uma alternativa para o cidadão
em razão da pandemia de Covid-19.
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4.4 UMA HISTÓRIA DE LUTA CONTRA A INDIFERENÇA

4.4.1 Maria da Penha: da luta à Lei

A Lei nº11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, é resultado de uma
luta travada por Maria da Penha Fernandes, juntamente com instituições da sociedade
civil com intuito de prevenir, punir e erradicar a violência contra mulher, bem como
preservar a sua dignidade e salvaguardar a sua integridade física, moral, psicológica
e patrimonial.
No ano de 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por
parte de seu cônjuge, que primeiro deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia,
de maneira que ficou paraplégica, além de outras complicações físicas e traumas
psicológicos. Quatro meses depois foi mantida em cárcere privado por 15 dias e ele
tentou eletrocutá-la durante o banho (IMP, 2009).
A grave situação em que ela se encontrava despertou a família e os amigos a
procurarem apoio jurídico, a fim de que ela não perdesse, ao sair de casa, os seus
direitos e assegurar a guarda de suas filhas (IMP, 2009).
Maria da Penha, após ser vítima de violência doméstica e não receber apoio
efetivo do Estado brasileiro, tornou-se uma grande voz no enfrentamento à violência
contra mulher, desse modo, suas denúncias provocaram intervenção internacional e
o caso chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos
Estados Americanos (CIDH/OEA), que concluiu:
Que o Estado violou os direitos e o cumprimento de seus deveres segundo o
artigo 7 da Convenção de Belém do Pará em prejuízo da Senhora Fernandes,
bem como em conexão com os artigos 8 e 25 da Convenção Americana e
sua relação com o artigo 1(1) da Convenção por seus próprios atos omissivos
e tolerantes da violação infligida (CIDH, 2000).

Entretanto, o Estado já havia tornado cláusula pétrea a igualdade entre homens
e mulheres desde a Constituição de 1988 (CF/88), estando dessa forma, em sincronia
com boa parte do mundo em relação aos direitos das mulheres, e assinando inúmeros
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documentos, os quais: Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San
José da Costa Rica); Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem;
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher (Convenção de Belém do Pará); Convenção sobre a Eliminação do Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher (IMP, 2009).
Após muitos debates com o Legislativo, o Executivo e a sociedade, o Projeto
de Lei nº 4.559/2004 da Câmara dos Deputados chegou ao Senado Federal (Projeto
de Lei de Câmara nº37/2006) e foi aprovado por unanimidade em ambas as Casas.
Finalmente no dia 7 de agosto de 2006, foi sancionada pelo então presidente
Lula a Lei nº11.340/2006, ou Lei Maria da Penha, que embora muito falada, ainda é
pouco conhecida.
A Lei Maria da Penha tornou-se uma grande aliada no combate à violência
contra mulher, que, historicamente, é vítima de agressão atribuída a um legado
patriarcal, de uma cultura machista, que sempre olhou para mulher como ser inferior,
provocando desigualdade de gênero, baixa autoestima e não possibilitando a ela
espaço na esfera social, política, econômica e até familiar, submetida a um silêncio
gerado pelo medo proveniente de sucessivas ameaças provocadas pelo agressor,
que, na maioria das vezes, é alguém com quem se mantém ou se mantinha uma
relação afetiva.
Esta nova lei altera o Código Penal Brasileiro, triplicando a pena para
agressões domésticas contra mulheres e, em consequência, aumentando os
mecanismos de proteção às vítimas. Possibilita que autores de violência
sejam presos em flagrante e extingue penas alternativas. Medidas
preventivas para proteger a mulher em situação de agressão também estão
previstas nesta lei. Dentre elas, a promoção de estudos e pesquisas com a
perspectiva de gênero relacionada à violência doméstica e familiar contra a
mulher e a celebração de convênios e parcerias com o objetivo de
implementar programas de erradicação da violência doméstica e familiar
contra as mulheres (BEIRAS, MORAES e RODRIGUES, 2012).

4.5 OS DESDOBRAMENTOS DA LEI MARIA DA PENHA

Com a Lei Maria da Penha a violência doméstica e familiar contra a mulher
deixa de ser tratada como algo de pequeno valor e é tipificada como crime.
São definidas as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher como
física, psicológica, sexual, patrimonial e moral (BRASIL, 2006).
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São criados mecanismos de proteção à mulher vítima de violência doméstica e
familiar, com a possibilidade de concessão de medidas protetivas de urgência e
encaminhamento para serviços de acolhimento, atendimento, acompanhamento e
abrigamento, se necessário (BRASIL, 2006).
A violência doméstica e familiar contra a mulher passa a ser de
responsabilidade do Estado brasileiro (BRASIL, 2006).
Proíbe a aplicação de penas pecuniárias (pagamento de multas ou cestas
básicas) aos crimes cometidos contra as mulheres (BRASIL, 2006).
Prevê a criação de serviços especializados de atendimento às mulheres, que
integram a Rede de Atendimento à Mulher: delegacias especializadas de atendimento
à mulher, centros especializados da mulher em situação de violência, defensorias
especializadas na defesa da Mulher, promotorias especializadas ou núcleos de
gênero do Ministério Público, juizados especializados de violência contra a mulher,
serviços de abrigamento e serviços de saúde especializados (BRASIL, 2006).
Prevê a prisão do agressor em flagrante, preventivamente e por condenação
transitada em julgado (BRASIL, 2006).
A ofendida somente poderá renunciar à denúncia perante o juiz nos crimes que
exigem a sua representação (BRASIL, 2006).
Prevê a criação de mecanismos de responsabilização e educação para os
agressores (BRASIL, 2006).
Dispõe sobre a criação de juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de
violência doméstica e familiar (BRASIL, 2006).

No Quadro 11, são elencadas as Leis brasileiras redigidas, votadas e
aprovadas em favor da mulher em todo o território nacional.
Quadro 11 - Leis brasileiras em favor das mulheres
Lei nº 11.340/2006 – Maria da Penha

Criou mecanismos para coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar contra a mulher,
nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Violência contra a Mulher,
da Convenção Interamericana para Prevenir,
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Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e
de outros tratados internacionais ratificados pela
República Federativa do Brasil; dispõe sobre a
criação dos Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas
de assistência e proteção às mulheres em
situação de violência doméstica e familiar
(BRASIL, 2006).
Lei nº 12.015/2009- Sobre crimes contra a

Dispõe sobre os crimes de dignidade sexual e

dignidade sexual

altera o código penal 1940. Com a alteração,
além da conjunção carnal, atos libidinosos e
atentado violento contra o pudor, também
passaram

a

configurar

crime

de

estupro

(BRASIL, 2009).
Lei nº 12.845/2013 – Atendimento obrigatório a

Estabelece que os hospitais devem oferecer às

pessoa em situação de violência sexual

vítimas

de

violência

sexual

atendimento

emergencial, integral e multidisciplinar, visando
ao controle e ao tratamento dos agravos físicos
e psíquicos decorrentes de violência sexual, e
encaminhamento, se for o caso, aos serviços de
assistência social (BRASIL, 2013).
Lei nº 12.737/2012 - Carolina Dieckmann

Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos
informáticos e dá outras providências. Invadir
dispositivo informático alheio, conectado ou não
à rede de computadores, mediante violação
indevida de mecanismo de segurança e com o
fim de obter, adulterar ou destruir dados ou
informações sem autorização expressa ou tácita
do

titular

do

dispositivo,

ou

instalar

vulnerabilidades para obter vantagem ilícita
(BRASIL, 2012).
Lei nº 13.772/2018 - Rose Leonel

Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006
(Lei Maria da Penha), e o Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) para
reconhecer que a violação da intimidade da
mulher configura violência doméstica e familiar e
para criminalizar o registro não autorizado de
conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou
libidinoso de caráter íntimo e privado (BRASIL,
2018).
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Fonte: desenvolvido pelo autor

Em pesquisa realizada pelo DataSenado 2019, acerca do conhecimento da Lei
Maria da Penha, a maioria das mulheres entrevistadas diz conhecer pouco a respeito
da Lei.
Quadro 12 - O quanto conhecem a Lei Maria da Penha
2%
11%

19%

68%

Muito

Pouco

Nada

Não sei ou prefiro não responder

Fonte: (DATASENADO, 2019)

A mulher não é a única a ser amparada pela Lei Maria da Penha, visto que,
dentro de um ordenamento social e jurídico, a proteção acontece de modo indistinto
às uniões independentemente da sua configuração. O combate à violência doméstica,
desse modo, aplica-se às mulheres e aos homens em união hetero ou homoafetiva,
num tratamento igualitário como prevê a CF/88 (LIMA, LOPES e VASCONCELOS,
2014).
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5 UM OLHAR SOBRE AS CIDADES DE BARUERI, CARAPICUÍBA E OSASCO

5.1 BARUERI

Barueri é um município da região metropolitana de São Paulo, com população
estimada em 276.982 em 2020, (IBGE, 2020)
O PIB de Barueri é R$183.382,83, com renda per capita de aproximadamente
4,4 salários-mínimos (IBGE, 2020).
A rede de saúde conta com 15 Unidades Básicas de Saúde, dispõe também de
3 pronto-socorro adulto 1 pronto socorro infantil e 1 maternidade. O município conta
com 2 Distritos de polícia, 2 postos de polícia, 3 BPM/M, 1 delegacia da Mulher e 1
delegacia de defesa do Idoso. Barueri dispõe de Secretaria da Mulher, Coordenadoria
de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, Conselho Municipal da Mulher, 1
CREAS, 7 CRAS,1 CRAM e com a Base da Guardiã Maria da Penha (Prefeitura
Municipal de Barueri, s.d.).

5.2 CARAPICUÍBA

Carapicuíba é um município da região metropolitana de São Paulo, com
população estimada em 403.183 em 2020 (IBGE, 2020).
O

PIB de

Carapicuíba

é R$14.413,33 com renda per

capita

de

aproximadamente 2,3 salários-mínimos (IBGE, 2020).
A cidade possui 12 Unidades Básicas de saúde, 3 unidades de saúde da família
2 ambulatórios de especialidades, 2 prontos-socorros, 1 pronto socorro de
atendimento infantil, 1 pronto socorro e 1 policlínica 9. A município conta com 3 Distritos
de polícia, 1 postos de polícia, 3 BPM/M, 1 delegacia da Mulher. 2 CREAS, 5 CRAS,
1 CREVIM. (Prefeitura Municipal de Carapicuiba, s.d.)
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5.3 OSASCO

Osasco é um município da região metropolitana de São Paulo, com população
estimadas em 699.944 em 2020 (IBGE, 2020),
O PIB de Osasco é R$109.936,21, com renda per capita de aproximadamente
3,3 salários-mínimos. (IBGE, 2020)
A cidade possui 40 Unidades Básicas de saúde, 2 hospitais ,5 prontossocorros, 2 UPAs, 1 maternidade. A município conta com 2 Distritos de polícia, 2
postos de polícia, 3 BPM/M, 1 delegacia da Mulher e 1 delegacia de defesa do Idoso.
A cidade também conta com uma Coordenadoria da Mulher, 2 CREAS, 9 CRAS
e com a Base Guardiã Maria da Penha (Prefeitura Municipal de Barueri, s.d.).

5.4 METODOLOGIA

Considerando que o enfrentamento a violência doméstica seja um tema de
importante relevância para a sociedade, principalmente, nos dias de hoje, quando a
cada dia são noticiados casos de violência contra a mulher e feminicídio, além da
pesquisa bibliográfica, consideramos oportuno um conhecimento mais próximo da
realidade das cidades de Barueri, Carapicuíba e Osasco, no que tange ao
aparelhamento municipal de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher e a
aplicabilidade da Lei Maria da Penha.
Foi elaborado um questionário composto por 15 perguntas relacionadas aos
equipamentos de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, seus avanços
e desafios, que foi respondido pelas Dr. Érica Bueno Mimoto, advogada e
coordenadora da Secretaria da Mulher de Barueri; pela assistente social Cleonice
Dias Guesso Pires, da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC) e pela
assistente social Maria Helena Lima dos Santos, do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS) Carapicuíba; e pela Luciana Cristina
Ribeiro da Silva, assistente social da Coordenadoria da Mulher de Osasco.
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Antes, contudo, foi feita uma visita no espaço de trabalho das referidas
entrevistadas, afim de conhecê-las pessoalmente e conversar informalmente sobre o
trabalho, realizado em cada município acerca dos equipamentos de enfrentamento de
proteção à mulher. Posteriormente, as perguntas, elaboradas pelo autor, foram
enviadas por e-mail e WhatsApp e respondidas por elas do mesmo modo.
Além destas entrevistas, foi feita uma visita à Delegacia de Defesa da Mulher
(DDM) em Carapicuíba, cuja recepção foi feita pela Dra. Kelly Hernandes de Moraes,
delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher e à Delegacia Civil, que atende as
ocorrências registradas pelas mulheres quando a DDM está fechada, uma vez que a
Delegacia da Mulher não está aberta 24 horas por dia, e nem aos finais de semana.
Estas visitas foram favorecidas pela vice-prefeita de Carapicuíba Sra. Gilmara
Gonçalves, visto que, em uma primeira visita, percebemos que não seria muito fácil o
acesso para uma conversa informal.
Não houve êxito em nenhum contato realizado com a DDM de Barueri, a
informação recebida na porta da delegacia é que toda a informação poderia ser
encontrada no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado.
O prefeito da cidade de Osasco, Sr. Rogério Lins, possibilitou o contato com a
Guarda Civil Municipal Guardiã Maria da Penha, cuja recepção foi feita pela agente
Noêmia Tenória da Silva, coordenadora da Guardiã Maria da Penha de Osasco, que
contribuiu com a pesquisa relatando um pouco sobre o trabalho, realizado pelos
agentes da Guardiã Maria da Penha.
Após sucessivas tentativas de contato por telefone e e-mail com a Guarda Civil
Municipal Guardiã Maria da Penha de Barueri, não houve nenhum retorno.
Após sucessivas tentativas de contato por telefone e e-mail com a Secretaria
de Saúde de Barueri e Carapicuíba, não houve nenhum retorno.
Sentimos que, muitas vezes, é necessário apelar para o Poder Executivo e
Legislativo para que tenhamos acesso aos serviços realizados nos municípios, de
maneira que maior dificuldade encontramos quando se refere a um serviço estadual,
como por exemplo a DDM.
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5.4 ENTREVISTAS

Nos quadros abaixo, estão disponibilizados os dados e uma amostra da
percepção das colaboradoras que atuam nos órgãos públicos (Secretaria da Mulher,
CREVIM e SASC e Coordenadoria da Mulher) sobre o que está sendo realizado nas
cidades de Barueri, Carapicuíba e Osasco, no que se refere ao enfrentamento à
violência doméstica contra mulher.

Quadro 13 - Respondentes

Nome

Cargo

Erica Bueno Mimoto

Coordenadora

Município
da Barueri

Secretaria da mulher
Cleonice

Dias

Guesso Assistente social

Carapicuíba

Maria Helena de Lima Assistente social

Carapicuíba

Pires

Santos
Luciana Cristina Ribeiro Assistente social

Osasco

da Silva
Fonte: elaborado pelo autor

Cada quadro apresenta uma pergunta e as respostas das entrevistadas
elencadas pelos nomes da cidade.
Quadro 14 - Pergunta nº 1
Pergunta: QUAIS SÃO AS LEIS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO À MULHER EM SUA CIDADE?
Barueri

Lei nº 2696/ 2019 – Veda a nomeação e exoneração de pessoas condenadas pela
prática de crime de violência doméstica e familiar, na forma da Lei Federal nº
11.340/2006, no âmbito do Município de Barueri.
Lei nº 8.956/2019 – Dispõe sobre a criação do Selo Social Empresa Amiga da
Mulher;
Lei nº 2.643/2018 – Institui campanha Agosto Lilás, de conscientização pelo fim da
violência contra mulher, no calendário oficial de Barueri;
Lei nº 2.613/2018 – Divulgação contendo telefone para oferecimento de denúncia
sobre crime de violência contra a mulher;
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Lei nº 2.571/2017 – Institui o Dia Municipal da Mulher Barueriense;
Lei nº 2.544/2017 – Institui o Plano Municipal de Políticas Públicas para a Mulher do
Município de Barueri;
Lei nº 2.455/2016 – Institui o Projeto Guardiã Maria da Penha;
Lei nº 2.467/2016 – Cria o Fundo Municipal da Mulher;
Lei n° 2.328/2014 – Dia Municipal de Combate à Violência contra a Mulher (25/11)
Lei n° 1799, de 15 de abril de 2009 – Cria o Conselho Municipal da Mulher de Barueri;
Além da Lei Complementar n° 293, de 3 de janeiro de 2013, alterada pela Lei
Complementar n° 403, de 28 de junho de 2017, que criou a Secretaria da Mulher de
Barueri, com a principal competência de propor, coordenar e acompanhar as
políticas públicas voltadas à mulher.
Carapicuíba

Lei nº 3.069, de 27 de setembro de 2019, que institui o Programa “Tempo de
Despertar” que dispõe sobre a reflexão, conscientização e responsabilização dos
autores de violência doméstica, grupos reflexivos de homens e outras providências”.
Lei nº 3.542, de 18 de outubro de 2018, que autoriza o Poder executivo a implantar
dentro da Guarda Municipal de Carapicuíba ações de defesa às mulheres vítimas de
violência doméstica e familiar;
Lei nº 3.390, de 13 de outubro de 2016, que dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal dos Direitos das Mulheres – CMDM e outras providências;
Lei nº 3.402, de 24 de novembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal
a criar o Plano Municipal de Políticas para Mulheres;
Lei nº 3.3038, de 27 de outubro de 2010, que dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Condição da Mulher – CMDCM no âmbito do Município de Carapicuíba
e outras providências.

Osasco

Lei nº 4899, de 24 de julho de 2018, - dispõe sobre a instituição da Semana Municipal
de Conscientização e Combate à violência contra a Mulher e outras providências.
Decreto nº 11.282, de 19 de maio de 2016.
Oficializa a Rede Municipal de Proteção e Enfrentamento à Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher - Rede Protetiva à Mulher.
A lei, que se refere à semana de Conscientização sobre a lei Maria da Penha,
promove o aspecto preventivo e educativo esta lei traz no sentido de prevenir a
violência, na perspectiva que a informação possa transformar a sociedade para uma
cultura de paz. E a lei que implementa o Projeto Guardiã Maria da Penha fortalece a
eficiência na aplicabilidade da lei, quando por meio do monitoramento e fiscalização
das medidas protetivas em favor da vítima, a GCM com patrulhamento especial
acompanha mulheres neste sentido, em parceria com ministério público e rede de
proteção, a fim de que a medida não seja descumprida pelo agressor e a vítima corra
risco junto com os filhos e família extensa, até amigos.
Referente à lei que criou a rede de proteção atualmente sua gestão está sob
responsabilidade do CRMVV.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 15 - Pergunta nº 2
Pergunta: QUAIS SÃO OS PROGRAMAS QUE COMPÕEM O GOVERNO DO SEU MUNICÍPIO
NO FORTALECIMENTO DA MULHER E NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA?
Barueri

Projeto Guardiã Maria da Penha: parceria entre Secretaria da Mulher, Ministério
Público, Delegacia de Defesa da Mulher e Secretaria de Segurança e Mobilidade
Urbana. Monitoramento por meio de visitas regulares pelas Guardiãs às mulheres
com medidas protetivas, além do atendimento interdisciplinar nas esferas
psicológica, social e jurídica.
Projeto Quebrando o Silêncio: tem por objetivo promover discussões entre as
mulheres em situação de violência, a fim de proporcionar a reflexão entre elas sobre
novas formas de lidar com situações de violência e suas consequências, formar rede
social de apoio, além de oportunizar vivências de interação entre as participantes
com a finalidade de aprendizagem e mudança na sua realidade social.
Jovem Cidadão: promover trabalho preventivo e educativo em relação à
disseminação da Lei Maria da Penha e seus reflexos na formação do adolescente,
por meio do contexto socioeducativo, a fim de promover uma cultura de paz e
igualdade de gênero e respeito à dignidade humana.
Projeto Homem Sim, Consciente Também: parceria com a Delegacia de Defesa da
Mulher para reeducação dos homens autores de agressão.
Projeto Rede Lilás: efetivar o trabalho intersetorial visando excelência nos
atendimentos às munícipes e seus familiares, além de criar um fluxo de atendimento
eficaz.
Violência Doméstica e Acidente de Trabalho: conscientização nas empresas sobre
a repercussão da violência doméstica e familiar no ambiente de trabalho (SIPAT –
Semana Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho).
Assédio

Sexual nos Transportes Públicos:

trabalho

de

sensibilização

e

conscientização dos funcionários para serem multiplicadores das informações
relativas à Importunação e Assédio Sexual nos transportes públicos.
Chá Lilás: encontros para conscientização e reflexão sobre os direitos assegurados
às mulheres, visando à prevenção e a não aceitação de qualquer tipo de violência.
Projeto 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres
(novembro/dezembro): ações planejadas para conscientização e mobilização da
sociedade pelo fim da violência contra as mulheres.
Campanha Dia Laranja: celebrada a cada dia 25 do mês, o Dia Laranja Pelo Fim da
Violência contra as Mulheres e Meninas alerta para a importância da prevenção e da
resposta à violência de gênero. Sendo uma cor vibrante e otimista, o laranja
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representa um futuro livre de violência, culminando no 25 de novembro, Dia
Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.
Campanha Coração Azul: celebrado dia 30 de julho, Dia Mundial e Nacional de apoio
contra o tráfico de pessoas. 70% das vítimas são mulheres e meninas, para
exploração sexual, trabalho forçado, tráfico de drogas, de órgãos e pele.
Nosso Momento Mulher: encontros com as servidoras públicas do Município de
Barueri, promovendo reflexão a respeito do tema da violência doméstica e a
construção de um olhar mais apurado a possíveis sinais indicativos desta questão
no âmbito de sua vida pessoal e profissional. Apresentação de conteúdo teóricoprático sobre os aspectos psicológicos, sociais e jurídicos associados à violência
doméstica.
Encontro Nosso Momento Homens: encontros com os servidores públicos do
Município de Barueri, promovendo reflexão a respeito da violência doméstica e o
modelo patriarcal em que vivem, desnaturalizar a violência e construir um novo olhar
sobre suas próprias atitudes e iniciativas para o mundo e sensibilizar com relação à
violência ao seu redor. Serão utilizados materiais audiovisuais e expositivos
abordando todo o contexto relacionado à violência no contexto do sexo masculino.
Carapicuíba

O CREVIM – Centro de Referência de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher.
Casa Abrigo (sigiloso) – quando a mulher está sob risco de morte. Parceria com o
PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador. Parceria com a rede socioassistencial
e programas regionalizados.

Osasco

O município dispõe dos programas supracitados referentes à semana de
conscientização no combate à Violência doméstica e o Guardiã Maria da Penha.
Além de uma porta de entrada principal que acolhe e acompanha os casos de
violência contra mulher: CRMVV Centro de Referência de Atendimento à Violência
Doméstica e outras que acolhem e encaminham para esse equipamento público,
como a Coordenadoria da Mulher de Osasco, Secretarias de Saúde e Segurança,
Delegacia de Defesa da Mulher. Atualmente com a implementação do Guardiã Maria
da Penha o ministério público está no apoio da articulação e organização da rede de
proteção que atenda a mulher em situação de violência doméstica. Além disso há
também a defensoria pública, e a vara criminal pelo judiciário responsável pelos
processos. Também a implantação da Casa Abrigo Regional a qual Osasco
participou da construção do projeto desde o ano de 2013, quando o Município de
Barueri, por meio da Coordenadoria de Enfrentamento a Violência promoveu a
mobilização e articulação de municípios da região para juntos levarem como
Comissão Regional de Mulheres, o primeiro projeto a ser encaminhado ao Consórcio
CIOESTE, esse movimento deu origem ao GT de Gênero, responsável por outros
projetos de políticas públicas para Mulheres na nossa região. A casa abrigo foi
implantada no ano de 2017. Na época, eu ainda era gestora no município de Barueri
e estava à frente da Coordenadoria de combate à violência contra mulher quando
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iniciei esta mobilização em 2013 e, durante alguns anos, à frente dos trabalhos com
o GT.
Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 16 - Pergunta nº 3
Pergunta: QUANTAS E QUAIS SÃO AS ASSOCIAÇÕES, MOVIMENTOS E PROJETOS
QUE NO SEU MUNICÍPIO TRABALHAM COM O FORTALECIMENTO DA MULHER E NO
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES!?
Barueri

A grande maioria das associações de Barueri faz um trabalho voltado para a
família, e, consequentemente, para a mulher. Nós temos um trabalho
articulado com as ONG’s do Município, com palestras e rodas de conversas
(crianças, jovens, mulheres, homens), encaminhamentos dos casos de
violência para o CRAM, entre outras ações.

Carapicuíba

Não temos nenhuma instituição regularmente constituída que trabalha com o
público-alvo em questão inscrita nas instâncias de controle social.

Osasco

No Município, não há uma associação ou ONG específica no segmento de
mulheres, contudo, há Conselho do Direito da Mulher de Osasco que
desempenha um importante papel de controle social na construção,
implantação e implementação de políticas para mulheres junto à gestão
pública.

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 17 - Pergunta nº 4
Pergunta: QUAIS POLÍTICAS PÚBLICAS DEVEM SER IMPLEMENTADAS PARA O
ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA?
Barueri

As existentes em Barueri, além da Vara Especializada em Violência
Doméstica e a pauta a ser trabalhada nas Escolas com mais frequência.
O trabalho e os desafios são diários, mas Barueri tem uma estrutura fantástica
para a prevenção e enfrentamento da violência contra mulher, com diversos
equipamentos públicos e servidores capacitados, com recursos e estruturas
para um trabalho de qualidade.

Carapicuíba

De acordo com a Política Nacional da Enfrentamento à Violência contra as
Mulheres, buscará implementar ações previstas no Plano Nacional de
Políticas para as Mulheres que, em sua segunda edição, já apresenta as
seguintes prioridades na área de violência contra as mulheres:
Ampliar e aperfeiçoar a Rede de Prevenção e Atendimento às mulheres em
situação de violência (assistência);
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Garantir a implementação da Lei Maria da Penha e demais normas jurídicas
nacionais e internacionais (combate e garantia de direitos);
Promover ações de prevenção a todas as formas de violência contra as
mulheres nos espaços público e privado (prevenção);
Promover a atenção à saúde das mulheres em situação de violência com
atendimento qualificado ou específico (assistência);
Produzir e sistematizar dados e informações sobre a violência contra as
mulheres (prevenção e assistência);
Garantir o enfrentamento da violência contra as mulheres, jovens e meninas
vítimas do tráfico e da exploração sexual e que exercem a atividade da
prostituição (prevenção, assistência e garantia de direitos);
Ações e Prioridades da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra
as Mulheres (Enfrentamento à Violência contra as Mulheres);
Promover os direitos humanos das mulheres em garantia da aplicabilidade da
Lei Maria da Penha com ações relacionadas:
Ampliação dos Serviços Especializados de Atendimento às Mulheres em
Situação de Violência e capilaridade do atendimento;
Fortalecimento da Rede de Atendimento para Mulheres em Situação de
Violência, garantia da segurança cidadã e acesso à justiça com ações
relacionadas;
Acesso à Justiça às mulheres em situação de violência garantia dos direitos
sexuais, enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de mulheres com
ações relacionadas: 1 – Garantia dos Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos
2 – Enfrentamento à Exploração Sexual e ao Tráfico de Mulheres; Garantia da
autonomia das mulheres em situação de violência e ampliação de seus
direitos com ações relacionadas: 1 – Garantia da autonomia das mulheres 2
– Ampliação dos direitos das mulheres em situação de violência.
Osasco

De acordo com Plano Nacional de Enfrentamento à Violência ainda hoje as
principais políticas continuam sendo no meu entendimento para:
Ampliar e aperfeiçoar a rede de atendimento, fortalecer o diálogo entre os
serviços

e

a

intersetorialidade

de

políticas

públicas;

promover

a

implementação da Lei Maria da Penha, por meio também da promoção de
ações de prevenção a todas as formas de violência contra mulheres em
espaços públicos e privados e atendimento humanizado dos casos de
violência em toda rede; promover a saúde da mulher em situação de violência;
produzir e sistematizar os dados e informações sobre violência para gerar
estatística que sirva de justificativa para criação de projetos, programas e
serviços, promover o enfrentamento à violência contra jovens e meninas no
tráfico de mulheres, promover de forma ampla e educativa o combate à cultura
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machista e a relação de domínio do gênero masculino sobre o feminino que
gera desigualdade entre homens e mulheres.
Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 18 - Pergunta nº 5
Pergunta: O QUE A SOCIEDADE CIVIL PODE FAZER PARA DIMINUIR OU EVITAR A
VIOLÊNCIA DE GÊNERO?
Barueri

A sociedade civil tem uma responsabilidade muito grande na prevenção e
enfrentamento à violência contra a mulher. “Em briga de marido e mulher, SE
METE A COLHER”. Qualquer notícia de violência contra mulher deve ser
denunciada, seja para DDM, Base Guardiã Maria da Penha, Polícia Militar ou
Civil.
A sociedade civil deve contribuir para auxiliar na prevenção por meio de
palestras e rodas de conversa com a comunidade sobre a pauta; divulgar os
equipamentos de proteção à mulher para a comunidade; além de realizar os
encaminhamentos das mulheres em situação de violência para os CRAMs do
município, a fim de ter um acolhimento humanizado dessa mulher e seu
acompanhamento por este equipamento.

Carapicuíba

Denunciar e ter conhecimento/prevenção sobre a violência doméstica.

Osasco

A sociedade civil deve se corresponsabilizar por essa questão social em
sentido amplo, seja por meio de movimentos sociais, órgãos de defesa da
mulher e conselhos de direito, ser protagonista na aplicação da Lei Maria da
Penha desde a denúncia da violência, direta ou indireta, com denúncia
anônima quando necessário e, participando no processo educativo das
comunidades e segmentos, na educação dos filhos por igualdade de direitos
entre os gêneros e no desempenho dos papéis sociais de forma a respeitar a
dignidade da pessoa humana e os direitos das mulheres pela vida e livres de
violência.

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 19 - Pergunta nº 6
Pergunta: O QUE, NO MUNICÍPIO, AINDA PRECISA SER FEITO PARA TORNAR MAIS
EFETIVOS OS EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES?
Barueri

Ter uma Vara Especializada de Violência Doméstica;
Capacitação efetiva para os funcionários da DDM;
Pauta a ser incluída na rede escolar, em todas as séries, desde a infantil até
às universidades.
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Carapicuíba

Fomentar a divulgação sobre os direitos das mulheres, contra a violência
doméstica e/ou contra a mulher; implantação do Plano Municipal de Políticas
para as Mulheres.

Osasco
Alinhar o trabalho em rede, ter uma melhor comunicação e um trabalho
intersetorial de políticas públicas que possa alcançar as reais necessidades
das mulheres em situação de violência na perspectiva da ruptura do ciclo de
violência, doméstica que já por si só é algo complexo, e demanda diversos
olhares para seu enfrentamento. Há serviços que dependem de uma parceria
com o Estado para ser implantado, como ampliar o horário e dia de
atendimento da DDM de Osasco e uma Vara Especializada de Atendimento à
Violência Doméstica. Ter uma Coordenadoria da mulher ou Secretaria que
possa promover com mais autonomia projetos, programas e serviços voltados
à autonomia da mulher e o serviço de referência à violência ligado ao
Organismo de Política para Mulheres (OPM).
Fonte: elaborado pelo autor

Quadro 20 - Pergunta nº 7
Pergunta:

QUAL

A IMPORTÂNCIA DE UM SERVIÇO

ESPECÍFICO

PARA

O

ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO?
Barueri

Quando se tem um equipamento específico para o atendimento da mulher em
situação de violência, há uma escuta mais qualificada, com profissionais
extremamente capacitados, com experiência nesse assunto tão complexo que
é o rompimento do ciclo de violência vivido pela mulher e seu fortalecimento
e empoderamento.

Carapicuíba

É importante, pois, é um serviço específico que atua diretamente com essa
mulher vítima de violência, acolhendo, empoderando e rompendo com o ciclo
da violência.

Osasco

A importância em especial é dispor de orçamento próprio que garanta além de
ações afirmativas, política pública que efetive direitos de fato. E também um
olhar para pluralidade feminina de forma humanizada e específica garantindo
o respeito às diferenças e vulnerabilidades que se apresentam sem perder a
especificidade que a questão exige, principalmente, na questão da violência
de gênero, levando para outras políticas públicas o olhar da mulher de forma
transversal.

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 21 - Pergunta nº 8
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Pergunta: QUAIS OS EQUIPAMENTOS DE APOIO À MULHER EXISTENTES NO
MUNICÍPIO?
Barueri

SECRETARIA DA MULHER DE BARUERI
Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência
Av. Sebastião Davino dos Reis, 756, Vila Porto, Barueri
Telefone: 4706-4046
E-mail: secmulher.eviolencia@Barueri.sp.gov.br
2) DELEGACIA DE POLÍCIA DE DEFESA DA MULHER DE BARUERI
Av. Sebastião Davino dos Reis, 756, Vila Porto, Barueri
Telefones: 4198-0522 ou 4198-3145
3) BASE GUARDIÃ MARIA DA PENHA
Rua Sergipe, 89, Aldeia de Barueri, Barueri
Telefones: 4194-7562
4) CASA ABRIGO – CIOESTE
(endereço sigiloso)
Serviço de acolhimento institucional para mulheres vítimas de violência
doméstica em situação de risco iminente de morte, na Região Oeste, por meio
do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo –
CIOESTE.

Carapicuíba

O CREVIM – Centro de Referência de Enfrentamento à Violência Contra a
Mulher.
Casa Abrigo (sigiloso) – quando a mulher está sob risco de morte.
PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador.
Cursos Profissionalizantes no equipamento CREAS/CRAS– Centro de
Referência Especializado da Assistência Social, e Centro de Referência da
Assistência Social.
Delegacia da Mulher DDM
Unidade Básica de Saúde – além da equipe de médicos o profissional
psicólogo.
Projeto Acolhe - Núcleo de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde para os filhos das vítimas.
Conselho Tutelar
CRAS – Centro de Referência da Assistência Social – para a família para ser
referenciada dentro da proteção social básica.
Entidades Conveniadas – ONGs – Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos (SCFV) – uma opção para os filhos ficarem no contra turno
escolar.
Casa do Adolescente - Espaço de promoção e prevenção da saúde do
adolescente.
Ministério Público, dentre outros.
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Osasco

O Município dispõe dos programas supracitados referentes à semana de
conscientização no combate à Violência doméstica e o Guardiã Maria da
Penha. Além de uma porta de entrada principal que acolhe e acompanha os
casos de violência contra mulher: o CRMVV, Centro de Referência de
Atendimento â Violência Doméstica e outras portas que acolhem e
encaminham para esse equipamento público, como a Coordenadoria da
Mulher de Osasco, Secretarias de Saúde e Segurança, Delegacia de Defesa
da Mulher, atualmente com a implementação do Guardiã Maria da Penha, o
ministério público está no apoio da articulação e organização da rede de
proteção que atenda a mulher em situação de violência doméstica. Além disso
há também a defensoria pública, e a vara criminal pelo judiciário, responsável
pelos processos. Também a implantação da Casa Abrigo Regional a qual
Osasco participou da construção do projeto desde o ano de 2013, quando o
município de Barueri por meio da Coordenadoria de Enfrentamento à
Violência promoveu a mobilização e articulação de municípios da região, para
juntos levarem como Comissão Regional de Mulheres, o primeiro projeto a ser
encaminhado ao Consórcio CIOESTE, e esse movimento deu origem ao GT
de Gênero, responsável por outros projetos de políticas públicas para
Mulheres na nossa região. A casa abrigo foi implantada no ano de 2107. Na
época eu ainda era gestora no município de Barueri e estava à frente da
Coordenadoria de combate à violência contra mulher quando iniciei esta
mobilização em 2013, e durante alguns anos estive à frente dos trabalhos com
o GT.

Fonte: elaborado pelo autor
Quadro 22 - Pergunta nº 9
Pergunta: QUAIS SÃO OS AVANÇOS E RETROCESSOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO?
Barueri

Muitos avanços aconteceram ao longo dos anos com políticas públicas
voltadas para a pauta em questão, um exemplo é a Secretaria da Mulher de
Barueri, com existência há 8 anos no Município.
Um grande avanço que tivemos esse ano, a nível federal, foi a alteração da
Lei Maria da Penha, que incluiu o trabalho com os homens agressores,
considerando esse tipo de violência estrutural, ou seja, a prisão não basta
para mudança de comportamento desse agressor.
Não houve retrocesso nessa pauta em Barueri, pelo contrário, temos um poder
Executivo e Legislativo engajado com a causa, prova disso é toda estrutura
oferecida: Secretaria da Mulher, Base Guardiã Maria da Penha, Casa Abrigo,
além das diversas leis referentes a essa pauta, enquanto em diversos
municípios houve o desmonte dos equipamentos voltados para a mulher.
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Carapicuíba

Avanços: a criação do Conselho Municipal de Políticas para Mulheres e sua
efetividade, garantia de espaço adequado para o seu funcionamento;
implantação

de

ações

de

prevenção,

proteção,

monitoramento

e

acompanhamento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, que
possuem medidas protetivas de urgência através da Secretaria de Segurança
e apoio da Assistência Social.
Avanços quanto à instituição do Programa Tempo de Despertar que trata da
reflexão, conscientização e responsabilização dos autores de violência, bem
como a prevenção, combate e redução dos casos de reincidência de violência
doméstica contra as mulheres.
Não houve retrocesso, apenas existe a necessidade de fomentar a efetiva
aplicação das leis municipais e o aprimoramento da rede socioassistencial de
forma a ampliar os programas e serviços existentes.
Osasco

Os avanços não só no município, mas na região de forma geral foram a
existência de permanecer com o OPM por meio da Coordenadoria da Mulher,
ter uma DDM, possuir três programas importantes para fortalecer as políticas
para mulheres como a lei rede de proteção e atendimento à pessoa em
situação de violência, semana de Conscientização de Combate à Violência,
programa Guardiã Maria da Penha, a existência do CRMVV. Contudo, são
serviços que necessitam estar mais próximos em especial à Coordenadoria
da Mulher junto com CRMVV, se possível poderia estar diretamente ligado à
Coordenadoria, cuja missão principal está na política macro de mulheres por
meio da centralidade no enfrentamento à violência gênero e doméstica.
Ampliação de horário e dia de atendimento da DDM e implantar uma Vara
Especializada em Atendimento à Violência Doméstica por meio do Judiciário,
além de rever a lei de criação da rede de proteção na perspectiva de
aperfeiçoar sua eficiência na aplicação da Lei Maria da Penha. Além disso,
desenvolver um trabalho preventivo nas escolas, sobretudo com famílias,
docentes e alunos na prevenção à violência doméstica.

Fonte: elaborado pelo autor

Quadro 23 - Pergunta nº 10
Pergunta: QUAIS SÃO OS DESAFIOS ENFRENTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO
SERVIÇO DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES?
Barueri

Desafios são diários, uma vez que esse tipo de violência é estrutural. Por
exemplo, mesmo tendo uma Delegacia Especializada no atendimento das
mulheres, se o funcionário, que faz esse atendimento, não estudar o assunto,
não se capacitar, não se identificar com a pauta, não fará um atendimento
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acolhedor, e essa mulher não voltará mais para denunciar o seu agressor.
Temos que dar visibilidade ao tema, romper os preconceitos impostos, do tipo,
a culpa de uma mulher ser estuprada é do estuprador e não da roupa que ela
veste, ou do local onde ela está, ou do horário. São pequenos exemplos,
conceitos que podem mudar uma sociedade inteira.
Carapicuíba

Um dos desafios são as fragilidades das mulheres em dar continuidade no
serviço por diversos fatores, tais como: o medo, por achar que o agressor
deixará de ser agressivo, por não ter apoio da rede familiar, por dependência
financeira, dentre outros.

Osasco

A falta de informação e compreensão com o tema nos diversos segmentos,
tanto na esfera governamental como não governamental. Precisamos de uma
melhor capacitação dos agentes públicos para atendimento da questão sem
julgar e com olhar imparcial, humanizado. Melhor interlocução entre os três
poderes executivo, Legislativo e Judiciário. E uma sociedade mais consciente,
que seja também um instrumento de cidadania no combate, punição e
erradicação da violência. Há também uma grande dificuldade: a falta de
estrutura dos serviços como recursos humanos especializados e concursados
na parte técnica para não incorrer no erro de descontinuidade dos serviços,
quando há troca de governo e rotatividade de profissionais.

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 24 - Pergunta nº 11
Pergunta: QUAIS SÃO AS METAS QUE AINDA PRECISAM SER ALCANÇADAS PARA A
REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO CADA VEZ MAIS EFICAZ?
Barueri

Ter recursos financeiros, capacitação constante, profissionais que se
identificam com a causa e muita boa vontade. O Munícipio de Barueri está à
frente nessa pauta.

Carapicuíba

Efetivação de mais políticas públicas em defesa das mulheres vítimas de
violência doméstica e familiar através da intersetorialidade (diversas políticas
públicas envolvidas) e implantação de novos serviços, de acordo com a
necessidade territorial.

Osasco

Como assistente social, acho que essa pergunta caberia mais para gestão
responder, portanto, farei apenas uma breve explanação dentro da
experiência que tive. Um plano Municipal decenal de políticas públicas para
mulheres poderia ser um caminho eficaz, contemplando metas e indicativos
que possam garantir orçamento público decenal para efetivar projetos,
programa e serviços de forma contínua, que fortaleçam a rede de proteção à
mulher vítima de violência e ruptura do ciclo de violência, além do trabalho
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com todos atores do núcleo familiar, como autores de agressão como previsto
na Lei Maria da Penha.
Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 25 - Pergunta nº 12
Pergunta: É POSSÍVEL RELATAR A OCORRÊNCIA DE ALGUM CASO EMBLEMÁTICO,
POSITIVO OU NEGATIVO PARA ILUSTRAR?
Barueri

Temos casos desse tipo toda semana, com mulheres que conseguiram
romper o ciclo de violência por meio dos acompanhamentos realizados por
nós, como aquelas que ainda não estão “prontas” para isso e voltam para o
agressor. Como esse ciclo da violência funciona exatamente assim: aumento
da tensão, violência e lua de mel, os técnicos, que fazem esse atendimento
são preparados para compreender e continuar ajudando, fortalecendo e
empoderando essa mulher. Há casos em que a mulher chegou a ser abrigada
em uma Casa Abrigo devido à extrema gravidade e, no mês seguinte, já
estava morando novamente com agressor. São diversas dependências
(emocional, financeira, medo, vergonha), que fazem com que isso aconteça.
Nosso trabalho não é julgar, mas auxiliar que ela compreenda que existe uma
violência, que é crime, que ela tem direitos e uma rede de proteção à
disposição para auxiliá-la a vencer tudo isso.

Carapicuíba

Sim, uma vítima de violência doméstica estava sendo acompanhada no
serviço

CREVIM.

No

início

o

serviço

a

acolheu,

realizou

ações

socioeducativas e intervenções para o empoderamento e rompimento do ciclo
de violência, mesmo a vítima tendo a medida protetiva, o agressor continuava
ameaçando e perseguindo. A equipe do CREVIM solicitou articulação com o
órgão do Ministério Público para intervir em ações sócio educativas para o
agressor, com fundamento da Lei Maria da Penha e a Lei de Execução Penal
no artigo 152. Essa ação foi favorável, pois o agressor foi oficializado e caso
não cumprisse as atividades socioeducativas, seria punido mediante a lei.
Osasco

Em Osasco, por não atender diretamente e ter um órgão específico que faz
esse trabalho, o CRMVV, não posso ilustrar, vou falar de forma aleatória sem
citar nomes nem local, houve um caso que a vítima chegou a ter seu rosto
desfigurado, contudo, teve acesso a todas políticas públicas e apoio de todos
os poderes, em especial, à rede de atendimento no município de domicílio e
ministério público, promovendo apoio à saúde, trabalho e moradia, justiça e
assistência social para a vítima e filhos, garantindo-lhes a proteção necessária
e respaldo para conseguir superar as violações de direitos e alcançar sua
autonomia, rompendo o ciclo de violência.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 26 - Pergunta nº 13
Pergunta: AS MULHERES E OS HOMENS TÊM ACESSADO OS EQUIPAMENTOS
OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO?
Barueri

Sim e muito. Porém sabemos que há casos subnotificados, sejam eles os
motivos mais variados, conforme descrito acima.
Para homens, temos o Programa da DDM em parceria com o CRAM para
homem agressor, como o “Homem Sim, Consciente Também”, além dos “12
Tons Deles”, que trabalha o câncer de próstata e o machismo.

Carapicuíba

Sim, porém são as mulheres quem mais procuram o equipamento.

Osasco

Posso responder apenas que os casos que chegam à Coordenadoria são
encaminhados sem exceção ao CRMVV, órgão que executa o atendimento a
demanda de violência doméstica. Sobre estatística dessa demanda
geralmente, é possível obter números em termos quantitativos por meio da
Secretaria de Segurança Estadual. O órgão que pode levantar estes dados
também é o CRMVV, por ser atendimento direto à demanda, outro órgão é a
Secretaria da Saúde, por meio do SINAN, notificação compulsória de todas as
formas de violência.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Quadro 27 - Pergunta nº 14
Pergunta: A SECRETARIA TEM INFORMAÇÃO DOS NÚMEROS DE OCORRÊNCIAS E
DOS B.O., MEDIDAS PROTETIVAS, FEMINICÍDIO DOS ÚLTIMOS ANOS?
Barueri

Essa informação pode ser obtida na DDM.

Carapicuíba

Não consta essa informação

Osasco
Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 28 - Pergunta nº 15
É POSSÍVEL RELACIONAR VIOLÊNCIA DE GÊNERO E VIOLÊNCIA RACIAL? A MULHER
NEGRA É MAIS VULNERÁVEL À VIOLÊNCIA?
Barueri

Infelizmente sim, a mulher negra ainda é mais vulnerável, ainda sofre mais
violência do que a mulher branca, segundo dados estatísticos. As mulheres
negras no Brasil são o segmento da população em que se concentra o maior
número de feminicídios, além de ser também aquela que mais sofre com a
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violência doméstica e obstétrica, a mortalidade materna e a criminalização do
aborto. O grande obstáculo é vencer a subnotificação desses casos.
Carapicuíba

Não, conforme pesquisas, que são disponibilizadas em links confiáveis,
apontam que a mulher negra está mais vulnerável à violência.

Osasco

Sim, não há como falar de violência de gênero sem o recorte social, somente
no Brasil 54% das mulheres que sofrem violência doméstica são negras e isso
se reproduz em outras aspectos na sociedade, como no mercado de trabalho,
por exemplo, em que mulheres negras ganham menos que os homens e as
mulheres brancas. Desde o sufrágio fora e dentro do País, movimentos
feministas pioneiros quando as mulheres brancas lutavam por direitos iguais
e uma vida mais digna, as negras lutavam pelo direito de ficarem com os seus
filhos e pela abolição. De lá para cá há uma luta ainda muito maior do
feminismo negro em relação ao branco pelos direitos humanos das mulheres .

Fonte: Elaborado pelo autor.

Lei número nº 5.073/20
Guardiã Maria da Penha Osasco - Prodamu.
O trabalho da equipe consiste em proteger e fazer o acompanhamento de
mulheres vítimas de violência doméstica que tenham medidas protetivas, quando
necessário encaminhamos a rede de proteção, composta por outras secretarias, SAS
através do CRMVV, Habitação, STDI, Defensoria Pública, Saúde e Coordenadoria da
Mulher.
Nosso trabalho funciona da seguinte maneira: o Ministério Público nos envia
por um e-mail sigiloso a documentação da vítima tais como B.O., Medidas Protetivas
às vezes, a foto do agressor e mais algumas informações sobre o caso, a vítima
sempre será de uma das 4 varas criminais do município de Osasco.
A partir daí, a coordenadoria entra em contato com a vítima via celular da
GUARDIÃ, número exclusivo para as vítimas, para atender melhor o caso e saber
onde exatamente ela mora, se há problema da viatura parar em sua residência e etc.,
Monta uma pasta de prontuário que será vermelha, amarela ou verde, conforme o
primeiro contato, em seguida, a coordenadora passa a equipe, que está no plantão.
Por conseguinte, a equipe dá destino à residência para a primeira visita e
preenchimento de formulários obrigatórios. A partir dessas informações, saberemos
quantas visitas serão realizadas na semana, rondas são feitas diariamente, a
coordenadora tem contato via Fox toda semana com todas assistidas.
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É informado ainda que a viatura tem que ser caracterizada e insufilmada para garantir
a proteção dessa vítima e que não poderá ser desviada para qualquer outro tipo de
serviço, a não ser as rondas e visitas as vítimas.

5.5 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS E COMPARATIVO

Nas próximas linhas, apresentamos uma breve análise sobre as respostas do
questionário, realizado com a coordenadora da Secretaria da Mulher de Barueri, da
assistente social da Coordenadoria de Políticas para Mulheres, Pessoas com
Deficiência, Promoção da Igualdade Racial e Diversidade Sexual de Osasco e pelas
assistentes sociais da Secretaria de Assistência Social e Cidadania e do Centro
Especializado de Atendimento à Mulheres de Carapicuíba.
A nossa primeira constatação é a atuação do município de Barueri no que tange
às políticas públicas, por meio da Secretaria da Mulher, favorecendo diversos
serviços, que promovem o empoderamento feminino, além de dispor de espaço para
atividade física, cultura e lazer. Isso mostra quanto a cidade tem investido em recursos
materiais e humanos para oferecer um atendimento qualificado e humanizado para o
gênero feminino, vítima ou não de violência.
A Secretaria da Mulher é um dos maiores avanços relacionados à política
pública nesse município, porque dispondo de recursos próprios pode oferecer mais
autonomia aos colaboradores para a realização dos projetos. Conforme a respondente
muitos desafios ainda precisam ser superados, porém a infraestrutura oferecida pelo
município possibilita um eficiente e eficaz acolhimento de todas as demandas que se
apresentam, principalmente, aquelas relacionadas ao favorecimento do rompimento
do ciclo da violência.
Osasco não dispõe de uma Secretaria da Mulher, mas de uma Coordenadoria
que não está estritamente voltada às políticas públicas para mulheres, visto que
abrange outras pautas da sociedade, como diversidade racial. Isso pode desfavorecer
a realização de um trabalho mais eficiente e eficaz, sobretudo, porque não goza do
privilégio de recurso próprio que possibilite autonomia para a elaboração e execução
dos projetos.
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Além disso, comparativamente com Barueri, o município carece de
infraestrutura específica, bem como de recursos humanos e materiais para o
acolhimento e o empoderamento da mulher, vítima ou não de violência. Conforme a
respondente de Osasco, um órgão específico traz maiores resultados, dado que
permite um olhar mais direcionado e humanizado às mulheres.
Carapicuíba é um município que não dispõe de uma Secretaria nem
Coordenadoria para mulheres, de maneira que todo o trabalho é realizado pela
assistência social, através do CREVIM, comum nos outros dois municípios. Mostrando
maior deficiência no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, visto
que não possui infraestrutura, nem recursos materiais e humanos qualificados para a
elaboração e eficiente execução dos projetos, que são bem poucos, de acordo com
as assistentes sociais entrevistadas.
Merece destaque o trabalho desenvolvido em Barueri, revelando o quanto o
município está comprometido com a pauta em prol da mulher, correspondendo à Lei
Maria da Penha: campanha “Agosto Lilás” com proposito de conscientizar toda a
população pelo fim da violência contra a mulher, constando no calendário oficial da
cidade, divulgação de telefones e endereços de atendimentos para oferecimento de
denúncia sobre crime de violência contra a mulher. Soma-se a isso a instituição do
plano de políticas públicas para a mulher, dia municipal de combate à violência contra
a mulher.
Destaca-se ainda o projeto “Quebrando o Silêncio”, que proporciona a
discussão e a reflexão entre as mulheres em situação de violência, oportunizando
vivências de interação entre as participantes e sobre as formas de lidar com a violência
e assédio sexual no transporte público com a intenção de sensibilizar e conscientizar
funcionários a serem multiplicadores das informações relativas à importunação e
assédio sexual nos transportes públicos; a campanha “Dia Laranja” pelo fim da
violência contra mulheres e meninas; e o projeto “Homem Sim, Consciente Também!”
que promove reeducação dos homens autores de agressão.
Tendo em vista que é necessário dispensar também especial atenção aos
homens agressores, Carapicuíba dispõe do programa “Tempo de Despertar”, que
consiste em grupos de reflexão para homens autores de violência doméstica com a
intenção de conscientizá-los acerca das agressões, por eles cometidas, para a
superação da violência.
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Osasco dispõe da Semana de Conscientização sobre a Lei Maria da Penha, na
qual promove o aspecto preventivo e educativo contra a violência doméstica sofrida
pelas mulheres.
Enfatizamos o trabalho que é realizado pela Guarda Civil Municipal com
atenção especial às mulheres vítimas de violência. Em Barueri e Osasco, há,
inclusive, a Guardiã Maria da Penha, que presta serviço atuando nesta causa,
acompanhando mais de perto as vítimas com medidas protetivas. Carapicuíba possui
a Lei que autoriza o Poder Executivo a implantar dentro da Guarda Municipal de
Carapicuíba ações de defesa às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
Dentre todos os projetos, merece ênfase a Casa Abrigo Regional, de caráter
sigiloso, que acolhe mulheres sob ameaças e em risco eminente de morte,
acompanhadas ou não de filhos. Construída a partir da iniciativa do município de
Barueri, por meio da coordenadoria de enfrentamento à violência, promoveu a
mobilização e a articulação de todos os municípios que compõe o Consorcio
Intermunicipal da Região Oeste (CIOESTE), Araçariguama, Barueri, Carapicuíba,
Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e
Vargem Grande Paulista. O CIOESTE é uma entidade cujo diálogo busca ser
convertido em projetos e ações práticas envolvendo os gestores governamentais,
empresários, organizações distintas e toda forma de sociedade organizada. A
principal meta do CIOESTE é estabelecer soluções regionais eficazes para questões
locais. As cidades que integram o CIOESTE, contribuem com aproximadamente 3%
do PIB nacional e 10% do PIB estadual, consolidando-se como o maior consórcio
intermunicipal do País em importância socioeconômica.
As entrevistadas não têm o conhecimento de nenhuma Organização da
Sociedade Civil (OSC) com foco específico na mulher vítima de violência, mas em
Barueri a maioria das organizações faz um trabalho voltado para a família e,
consequentemente, para a mulher e no município de Osasco, há o Conselho do Direito
da Mulher, que desempenha um papel de controle social na construção, implantação
e implementação de políticas para as mulheres junto a gestão pública.
As assistentes sociais de Carapicuíba reconhecem que de acordo com o Plano
Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, o município ainda precisa
avançar na ampliação e aperfeiçoamento da rede de prevenção e atendimento às
mulheres em situação de violência; na garantia da implementação da Lei Maria da
Penha; na promoção das ações de prevenção a todas as formas de violência contra

78

as mulheres nos espaços público e privado; na promoção a atenção à saúde das
mulheres em situação de violência com atendimento qualificado e específico; na
produção e sistematização dos dados e informações sobre a violência contra as
mulheres; na garantia ao enfrentamento da violência contra as mulheres, jovens e
meninas vítimas do tráfico e da exploração sexual e que exercem a atividade da
prostituição; nas ações e prioridades da Política Nacional de Enfrentamento à
Violência contra as Mulheres; na promoção dos direitos humanos das mulheres.
De acordo com a assistente social da Coordenadoria da Mulher de
Osasco, o município ainda não dispõe de todos os mecanismos propostos pelo Plano
Nacional de Violência Contra a Mulher.
Todas as entrevistadas apontam que a sociedade civil deve ser corresponsável
pelo combate à violência de gênero e que a denúncia nos órgãos de defesa e proteção
(Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Delegacia da Mulher) é a maior
contribuição para o fim da violência.
Apontam também a importância da formação e informação sobre o tema por
meio de movimentos sociais, órgãos de defesa da mulher e conselhos de direito,
participando do processo educativo das comunidades, na educação dos filhos por
igualdade de gênero e encaminhamento das mulheres em situação de violência para
os CRAMs do Município.
Para as respondentes, muitos são os desafios a serem superados, tais como:
a invisibilidade da violência doméstica, a falta de informação e incompreensão do
tema, a fragilidade das mulheres que muitas vezes não dão sequência à denúncia, a
falta de capacitação dos agentes públicos, especialmente, da DDM, a escassez dos
recursos financeiros para a realização eficaz do trabalho, o rompimento dos
preconceitos da sociedade, a interlocução entre os três poderes, a falta de técnicos
especializados e concursados, a descontinuidade dos serviços quando há troca de
governo e rotatividade dos profissionais.
As entrevistadas de Barueri e Osasco indicam a importância de uma vara
especializada de atendimento aos casos de violência doméstica e a pauta a ser
trabalhada nas escolas com mais frequência, enquanto as de Carapicuíba indicam a
divulgação sobre os direitos da mulher e a implantação municipal de políticas para as
mulheres como meios para tornar mais efetivo os equipamentos de assistência e
proteção às mulheres.
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No tocante às metas a serem alcançadas pelos municípios, em Barueri,
elencamos a disponibilidade de mais recursos financeiros, a capacitação constante
dos profissionais que se identificam com a causa e muita boa vontade. Em
Carapicuíba, apontamos a efetivação da política pública através da intersetorialidade
e a implantação de novos serviços. Osasco enfatiza a importância de um plano
municipal decenal de políticas públicas, garantindo orçamento público e o trabalho
com todos os atores do núcleo familiar, inclusive, o agressor.
O relato das entrevistadas indica que os equipamentos oferecidos pelo
município são muito acessados, maiormente pelas mulheres. Entretanto, os
equipamentos também visam atender aos homens, com a finalidade de conscientizálos e reeducá-los, promovendo reflexão acerca da violência doméstica e do modelo
patriarcal, desnaturalizando a violência e favorecendo a construção de uma nova
visão de suas próprias atitudes e iniciativas, chamando a atenção para a violência ao
seu redor.
As entrevistadas concordam que a vulnerabilidade da mulher negra é superior
à da mulher branca, estando mais exposta à violência doméstica e sendo a maior
vítima de feminicídio, o recorte racial está intimamente ligado à violência de gênero,
sofrendo duplo preconceito.
Conforme as entrevistadas, os municípios, com mais ou menos programas,
projetos e recursos, mostram uma grande preocupação em investir no aparelhamento
de enfrentamento à violência doméstica. Trata-se de um grande avanço para a
sociedade, pois traz benefícios para a mulher, que recebe todo o amparo necessário,
como

acompanhamento

psicológico,

jurídico,

cursos

profissionalizantes,

encaminhamento profissional e, se preciso for, encaminhamento para a casa de um
parente distante ou para um abrigo em uma casa regional que atende diversos
municípios.
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6 CONCLUSÃO

Este estudo, além de contribuir com o conhecimento acerca do patriarcado
estrutural, do feminismo e todas as suas vertentes, despertou um profundo desejo de
militância no enfrentamento à violência doméstica, que tem se tornado cada vez mais
exposto pela mídia e, certamente, atingido muitas famílias, além de comprometer
muitas mulheres, seus filhos, familiares, amigos e toda a sociedade, porque não se
trata apenas de uma agressão entre quatro paredes, na verdade, um problema com
impacto social relevante, que desperta a consciência para a urgência de políticas
públicas de proteção e enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres, bem
como a educação para a igualdade de gênero, afim de colaborar com a construção de
uma sociedade mais humana, justa, fraterna e livre de violência.
As entrevistas, realizadas com as respondentes, mostram que os municípios
de Barueri, Carapicuíba e Osasco estão cada vez mais comprometidos com a Lei
Maria da Penha com intuito de prevenir, punir e erradicar a violência doméstica contra
a mulher, através de políticas públicas que favorecem o desenvolvimento de leis,
projetos, programas e campanhas de fortalecimento da luta contra a violência
doméstica, mas ainda são muitos os desafios a serem superados pelos municípios,
como falta de investimento, pelas vítimas, devido ao medo e por toda a sociedade
que ainda está envolvida pelo preconceito que tem vitimado muitas mulheres, não
proporcionando a elas direitos iguais no campo profissional, político, num contínuo
processo de marginalização, sobretudo a mulher negra que sofre dupla discriminação
e é a maior vítima de violência doméstica.
Muitas mulheres, feministas ou não uniram-se pela busca do reconhecimento
da sua dignidade, liberdade e inserção social, entretanto, merece ênfase o feminismo
negro, sobretudo, na atualidade, que não é uma forma de oposição ao feminismo
branco, mas a conscientização da opressão sofrida pela mulher negra que carrega o
ônus do período da escravidão. A mulher preta e pobre está em desvantagem no
mercado de trabalho, distribuição de renda, condições de moradia, acesso à
educação, na representação política e é a maior vítima de violência, conforme aponta
a pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça (IBGE, 2019).
O empoderamento feminino, que incomoda muitos, ainda é uma expressão
tímida do que a mulher pode realizar, portanto, é necessário o apoio de mulheres e
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de homens para que o seu potencial e suas habilidades sejam desenvolvidos sem
condicionalismos para a conquista de novos espaços, principalmente de projeção
social, livres de toda a forma de preconceito.
Ao longo dos anos, muitas conquistas já foram alcançadas pelas mulheres,
como o direito de votar e serem votadas, a criação da Lei Maria da Penha, a eleição
da primeira mulher presidente do Brasil e, mais recentemente, a Lei do Feminicídio.
Em todas estas conquistas, nota-se o grande envolvimento do movimento feminista,
que articula uma agenda contra a sociedade patriarcal, sexista e misógina que, por
décadas, excluiu a mulher do espaço público, reduzindo-a ao espaço privado e
impondo a ela a submissão com o agravante da violência. Mesmo assim o feminismo
carrega uma imagem estereotipada com razão devido aos extremismos e sem razão
por conta do preconceito e da generalização de que todas as feministas têm o mesmo
comportamento e defendem as mesmas pautas.
A violência doméstica contra a mulher não é apenas física, exercida pela força,
deixando marcas visíveis, ela também é produzida por agressões psicológicas, que
provocam inúmeros traumas e transtornos psíquicos, reduzindo a sua autoestima,
podendo levá-la até ao suicídio. Manifesta-se também nas agressões sexual, moral e
patrimonial.
O agressor vitimiza de muitos modos a mulher e a afasta da família e dos
amigos, controla as suas redes sociais e o seu círculo de apoio se reduz cada vez
mais. Para ele, a mulher é objeto de sua propriedade. Por vezes, é manipulada,
chegando a duvidar da própria sanidade, vive à sombra, com medo e cada vez mais
fragilizada, tem cada vez menos possibilidade de romper com o ciclo da violência,
tornando-se presa fácil, privada de apoio familiar, dependendo financeiramente do
agressor e não querendo separar os filhos do pai, submete-se à opressão acreditando
que ele mudará.
Durante a pandemia de Coronavírus em 2020, quando a mulher passou a estar
mais tempo com o companheiro na residência, devido ao isolamento social proposto
pelo Governo dos estados brasileiros, aumentou o número de agressão e,
consequentemente, de feminicídio, embora tenha havido uma subnotificação das
agressões.
Geralmente, quando a mulher está preparada para romper o ciclo da violência
doméstica, é que acontece o mais alto grau de violência, tornando-se vítima de
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feminicídio, pois o companheiro não aceita o fim da relação, dizendo muitas vezes:
“se não for minha, não será de mais ninguém”.
Além do trabalho desenvolvido com o agressor, a partir das políticas públicas,
a fim de reeducá-lo e conscientizá-lo sobre as agressões praticadas, o País deve ter
medidas mais coercitivas para o potencial feminicida, afinal, não basta uma medida
protetiva e a detenção somente após a execução do crime de feminicídio. O
encarceramento de determinados indivíduos, com histórico em violência doméstica,
poderia evitar a morte de mais mulheres, embora estejamos cônscios da deficiência
do sistema penitenciário brasileiro.
A compreensão de que a violência de gênero é um problema enraizado em
nossa sociedade e é praticada por homens e mulheres em relações hetero e
homoafetivas, desperta o chamado ao envolvimento de todos, em especial, dos
homens à promoção de uma cultura sem violência, fundamentada no respeito, no
diálogo e nas diferenças.
A educação para a igualdade de gênero, desde a base, é a ferramenta que
possibilitará a prevenção e a erradicação de toda a forma de violência contra as
mulheres. Enquanto isso não ocorre, todos os municípios devem estar articulados com
políticas públicas eficientes e um aparelhamento eficaz, que promovam a segurança
da vítima e contribuam com a proteção e a defesa da mulher, dispondo de
infraestrutura adequada e recursos humanos qualificados.
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