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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso versa sobre a violência de gênero, com foco nas políticas 

públicas de prevenção e enfrentamento violência contra a mulher no Brasil durante o primeira 

mandato da Presidenta Dilma Rousseff. Narrando a trajetória do movimento de mulheres e 

feminista até a inserção da prevenção e combate à violência contra a mulher na agenda 

governamental, demonstrando as dificuldades presentes na luta contra a violência e a favor da 

igualdade de gênero.                                       

 

Palavras-chave: gênero, violência, políticas públicas, Dilma  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This course conclusion work discuss gender-based violence , focusing on public 

policies for preventing and addressing violence against women in Brazil during the first term 

of President Dilma Rousseff. Narrating the history of women and the feminist movement to 

the inclusion of prevention and combating violence against women in the government agenda 

, showing the difficulties in the fight against violence and in favor of gender equality . 

 

Keywords : gender, violence , public policy, Dilma 
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              INTRODUÇÃO 

Ser mulher em uma sociedade machista e patriarcal faz com que todas tenham 

vivenciado ou tenha conhecimento de algum caso violência contra a mulher. Se acostumar a 

ignorar cantadas na rua e sentir medo de reagir a elas, por não saber se a reação do homem 

que a fez será violenta, é algo considerado comum. Perceber que as mulheres ainda são vistas 

como subordinadas às vontades dos homens quando, por exemplo, ainda existe o pensamento 

de que se uma mulher se arruma, ela necessariamente está se arrumando para chamar a 

atenção de um homem demonstra que ainda há muito para avançar em termos de igualdade de 

gênero.  

Os relatos de mulheres com um histórico de agressão que terminaram em homicídio 

são comuns, dentre eles é usual o motivo do agressor ser ciúmes, ou não ter aceitado o fim da 

relação pois “se ela não é dele, não será de ninguém”, demonstrando que o que realmente 

importa é a relação de posse.  

Todos esses casos e o fato de existirem muitos outros que eu desconhecidos 

despertaram meu interesse para esse tema. Da mesma forma que perceber que, para muitas 

pessoas, esse tema, embora gere comoção, ainda permanece a ideia de ser um problema 

privado, de uma esfera menor que só diz respeitos ao casal envolvido. 

Para entender melhor como essa questão vem sendo tratada pelo Governo achei 

relevante pesquisar sobre as políticas públicas de enfrentamento e prevenção da violência 

contra a mulher no último Governo que concluiu o mandato, o Governo Dilma. E analisar se 

as políticas se fortaleceram e ampliaram, estagnaram ou perderam força. 

O estudo sobre violência contra a mulher, no entanto, deve ser feito compreendendo 

sua complexidade e limitações. Ao analisar a conjuntura da violência contra a mulher através 

de relatórios, é preciso considerar a subnotificação gerada pela vergonha, medo de violência,  

falta de percepção de um ação como violência, achar que não retornará a acontecer, falta de 

credibilidade nos órgãos responsáveis pelas denúncias e proteção às vítimas, etc.  

A violência contra a mulher, como define Bourdieu (2002) é simbólica, presente nos 

símbolos e nas estruturas da sociedade, que inverte causas e consequência, naturaliza o 
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sociológico e reproduz sua dominação nos códigos disponíveis da formulação do 

conhecimento, ou desconhecimento, e interpretação da realidade.  

Os papéis ou identidades de gênero são construções sociais sob um corpo sexualizado 

que reproduzem e produzem relações de poder, onde uma das formas de demonstração de 

poder é através do uso da violência, seja ela física, sexual, patrimonial, psicológica, moral ou 

institucional.  

Com a necessidade de compreender melhor alguns conceitos dialoguei com diversos 

autores, tais como Joan Scott, Simone de Beauvoir e Bourdieu para o entendimento de gênero 

e violência de gênero; e Angela Davis para o recorte racial.  

A coleta de dados ocorreu por meio de pesquisa bibliográfica  na qual utilizei 

majoritariamente documentos oficiais, como diretrizes e legislação, relatórios e  pesquisas de 

percepção de violência. No nível de levantamento das políticas públicas os documentos 

oficiais foram utilizados com a finalidade de demonstrar como estão as políticas públicas de 

enfrentamento e prevenção contra a violência contra a mulher e também demonstrar como 

está a situação da violência contra a mulher no Brasil.  

Uma análise das políticas públicas, no entanto, não poderia ser completa apenas com a 

utilização de dados estatísticos e orçamentários. Fiz também um levantamento de livros e 

artigos referentes à construção do debate de violência de gênero no país e à políticas públicas 

e violência contra a mulher.    

       Para analisar como estava a situação das políticas públicas de enfrentamento e 

prevenção da violência contra a mulher, principia–se, no Capítulo 1 a apresentar a conjuntura 

social dos movimentos sociais que pressionaram o Estado para que a violência contra  a 

mulher fosse inserida na agenda governamental, a definição de violência de gênero e o 

contexto da violência contra a mulher no Brasil até o ano de 2014.  

No capítulo 2 é apresentado a conjuntura que propiciou a criação de algumas 

polpiticas públicas de prevenção e combate à violência contra a mulher e também são 

apresentadas as diretrizes nacionais das politicas públicas de enfrentamento e prevenção da 

violência contra a mulher.  
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E no capítulo 3 é exposta o número de políticas públicas de enfrentamento e prevenção 

da violência contra a mulher em comparativo com outros anos , considerando a limitação dos 

dados, e o orçamento destinado para elas.  
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CAPÍTULO 1 - MOVIMENTOS FEMINISTAS E DE MULHERES E A VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO NO CONTEXTO BRASILEIRO  

As esferas sociais, políticas, econômicas e culturais das sociedades, de uma forma 

geral, reforçam a relação de dominação masculina sobre as mulheres. As mulheres são 

percebidas como subordinadas, e consequentemente não possuem uma cidadania plena ao  

serem total ou parcialmente excluídas do acesso a diversos espaços.   

Atualmente essa realidade ainda é presente na vida de muitas mulheres, porém hoje 

em dia é possível para uma parcela da população feminina adentrar em alguns espaços aos 

quais não eram permitidas. Mas para que essa parcela pudesse, enfim, ter voz e um espaço 

ativo na sociedade foi necessário que, há muito tempo atrás, muitas mulheres resolvessem se 

juntar e questionar esse papel de subordinação. Compreendendo também, que existem outras 

relações de dominação presentes além da de gênero que muitas mulheres usufruem, por isso 

algumas tem acesso de forma mais fácil do que outras.  

Com o tempo, e após muita reinvindicações dos movimentos sociais, os direitos da 

mulheres passam a ser reconhecidos como parte fundamental dos direitos humanos, sem os 

quais não há justiça social. Eles são inatos e não devem ser alienados sob qualquer 

circunstância. Constitui então um dever não só dos Estados como o é para todos promover e 

proteger a igualdade das mulheres perante os homens, em todas as esferas da vida. 

Apenas reconhecer os direitos, no entanto não se mostrou o suficiente, foi preciso 

perceber também as dificuldades para conquista-los. Portanto, a Organização das Nações 

Unidas (ONU) decretou que o ano de 1975 seria o Ano Internacional da Mulher e decretou 

que a década 1976- 1986 seria a Década da Mulher, a fim de dar mais visibilidade à causa. A 

ONU também financiou projetos e seminários sobre a temática dos direitos das mulheres em 

diversos países, incluindo o Brasil.  

1.1 “ O PESSOAL É POLÍTICO”  

Na história brasileira existem diversos exemplos de mulheres que lutaram pelos 

direitos das mulheres, uma delas é a Nísia Floresta (1810 – 1885). Ela não só promovia 

Conferência sobre Abolição e República em 1842, como também publicou em 1835 o livro 

“Direitos das Mulheres e injustiça dos homens”, onde defendia igualdade na educação para as 
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mulheres, para que estas pudessem conquistar seu potencial e assim conseguir o progresso da 

sociedade
 
(Bandeira & Melo, 2010). 

Após conseguirem maior acesso a educação, surgiram diversos grupos de mulheres 

reivindicando seus direitos políticos.  Inicialmente através do voto e após isso através da 

inserção na esfera política, pois estas percebiam que não conseguiriam modificar sua 

realidade e abranger seus direitos se continuassem a serem excluídas das esferas de decisão.  

Em 1927, no Rio Grande do Norte as mulheres puderam votar e já no ano seguinte 

tiveram a primeira prefeita do Brasil. No entanto, não tardou para que a Comissão de Poderes 

do Senado anulasse os votos das mulheres. Apenas em 1932, através do Decreto nº 21.076, de 

24 de fevereiro de 1932, que o voto feminino em âmbito nacional foi permitido. E em 1933, o 

Brasil teve a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Câmara Federal
 
(Bandeira & Melo, 

2010). 

Além de conseguirem uma inserção nos quadros políticos, mesmo que em pequena 

proporção, os movimentos sociais de mulheres continuaram a fazer pressão e a dialogar com o 

governo pretendendo melhorias na qualidade de vida das mulheres e igualdade de direitos. Ao 

mesmo tempo que mulheres conservadoras que lutavam pela defesa da moral e da família 

brasileira, como o CAMDE (Movimento de Mulheres pela Democracia)
 
(Bandeira & Melo, 

2010). 

Entretanto, com o Golpe Militar de 1964, as organizações e movimentos feministas 

e/ou de mulheres com maior cunho militante foram erradicas, sobrando apenas aquelas cujo 

papel foi completamente esvaziado, se tornando grupos que serviam para tomar o chá e café 

da tarde.  

O feminismo dos anos 60 e 70 nos EUA, marcado pela politização da sexualidade e 

dos corpos, ganharam grande repercussão com consignas como “Nosso Corpo nos Pertence” e 

“O pessoal é político”. Essa mobilização levou a ONU (Organização das Nações Unidas) a 

declarar o ano de 1975 como o Ano Internacional da Mulher, ajudando a reforçar a 

importância das causas relativas às pautas das mulheres, dando maior visibilidade para elas. 

Com isso, as militantes feministas se organizaram e fundaram o Centro da Mulher Brasileira 
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(CMB), primeira organização feminista da segunda metade do século XX (Bandeira & Melo, 

2010). 

Ao politizar o corpo, as relações sexuais e afetivas o movimento feminista aponta para 

a necessidade de romper com a dicotomia público/privado que disfarça relações de opressão. 

O direito ao corpo e a politização do pessoal, ou da esfera privada, foram fundamentais para o 

ativismo contra a violência doméstica e o estupro intraconjugal, que até então era considerado 

absurda a ideia de estupro dentro de um casamento, o casamento dava direito ao sexo e o 

consentimento não era necessário.  

Paralelamente à luta contra a ditadura, as feministas, desde os anos 1970, a denunciar 

o sexismo, a dominação masculina e passaram a questionar e não mais aceitar a subordinação 

da luta pelos direitos das mulheres às demais questões sociais. As agendas feministas 

passaram a se diversificar e as questões relativas as suas pautas começaram a ganhar maior 

notoriedade, inclusive midiática, como a pauta da violência doméstica.  

A indignação dos movimentos à tolerância às formas de dominação masculina situadas 

no âmbito dos costumes, incluindo as diversas formas de violência de gênero geraram grande 

comoção na sociedade. Em reação à conjuntura, em 1980 foi criado em São Paulo o primeiro 

grupo de combate a violência contra a mulher, o SOS Mulher
 
(Bandeira & Melo, 2010). A 

visibilidade midiática e a repercussão do tema fez com que a experiência da SOS se 

espalhasse pelo Brasil, criando novos grupos de acolhimento a mulheres em situação de 

violência.  

Na década de 1980 as feministas acadêmicas passam a integrar nos debates e estudos 

acadêmicos as temáticas relativas às mulheres e ao feminismo dando novas nuances e 

interpretações para a questão de gênero. Da mesma forma que feministas começaram a se 

inserir na esfera política, institucionalizando suas pautas.  

1.2 VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

O feminismo acadêmico, em seu esforço de inserir as mulheres nos espaços que 

haviam sido excluídas, iniciaram os estudos das mulheres pesquisando a participação das 

mesmas na história da humanidade, posto que a ciência e a história eram totalmente 

masculinas. 
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Apesar das evidências que demonstravam a participação das mulheres na história da 

humanidade, não era o suficiente para mudar a escrita da História e acrescentar as mulheres, 

que ficam relegadas à uma área de pesquisa a parte da História geral, a história das mulheres. 

E, consequentemente, o estudo das mulheres não era considerado relevante para a ciência, por 

se tratar apenas de uma parcela da sociedade em isolado, comprovando a ineficácia teórica de 

estudar apenas as mulheres.  

Ao mesmo tempo o uso do termo sexo para definir o feminino e o masculino foi 

rejeitado pelas feministas acadêmicas por seu determinismo biológico implícito, deslocando o 

estudo da mulher e o conceito de sexo para o conceito de gênero. O uso do conceito de gênero 

carrega uma abordagem relacional entre o homem e a mulher na sociedade, alargando os 

horizontes da discussão e concomitantemente negando o caráter biológico da distinção 

homem/mulher e afirmando seu caráter fundamentalmente social.  

O uso da distinção sexual entre homens e mulheres para justificar a divisão sexual 

arbitrária utiliza o biológico para embasar a diferença socialmente construída entre os 

gêneros, acentuando as diferenças e obscurecendo as semelhanças. A naturalização de 

construções sociais que reforça o caráter aparentemente fixo da divisão de sexual podem 

variar e não condizer com a realidade. Como por exemplo no livro Inventando o Sexo,  

Laqueur (2001) teoriza sobre a existência de apenas um sexo, onde os indivíduos que tinham 

mais calor desenvolviam plenamente os seus órgãos genitais e os com pouco calor ficavam 

com órgãos incompletos. Nesse quadro os homens eram seres completos enquanto as 

mulheres eram consideradas serem incompletos, e por isso inferiores. Mudanças históricas e 

tecnológicas mudaram esse quadro e o corpo que era um só com diferentes fases de 

desenvolvimento passa a ser considerado dois corpos completamente distintos.   

A mudança da conceituação dos corpos não alterou, entretanto a relação de poder dos 

homens sobre as mulheres, comprovando o caráter histórico da divisão sexual.  

A socialização do biológico tem como função criar uma sensação de imutabilidade e 

eternidade para as distinções entre o masculino e o feminino. E a partir dele cristalizar a 

divisão arbitrária objetiva e subjetiva dos gêneros, legitimando a relação de dominação em 

uma justificativa circular que encerra o pensamento na prova que ela mesma criou, invertendo 

as relações de causa e efeito.  
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A naturalização dos papéis feminino e masculino e a dominação masculina se 

inscrevem  de tal forma nas coisas e nos corpos de forma a não permitir que os indivíduos a 

percebam  como construção social apesar de no cotidiano das pessoas o modelo ideal dos 

papéis não se adequar. De modo que, como constatou Beauvoir (2009), quando a conduta das 

mulheres não condiz com a definição do “Eterno Feminino”, ou seja, não representem a 

feminilidade ideal, elas que são consideradas errantes ao invés da definição ser questionada.  

As definições criadas de homem/mulher pressupõem uma relação entre ambos por ser 

dicotômica e esconde a interdependência entre eles, onde para existir o homem deve existir a 

mulher. Joan Scott (2008) em sua definição de gênero reconhece o caráter social do gênero  

baseada nas diferenças percebidas entre os sexos , e também explicita a relação de poder 

existente. 

A feminilidade é construída em oposição à masculinidade, desse modo, a feminilidade 

é o que a masculinidade não é, na qual é conferido um valor negativo. Por conseguinte a 

construção social do papel feminino impõe as mulheres a submissão e inferiorização, onde o 

“ser mulher” é o local de não –poder e o “ser homem” o de poder. Portanto, a violência de 

gênero é fruto da  relação de poder do homem sobre a mulher.  

A violência de gênero está imbuída de uma relação de poder se exerce pelas vias 

simbólicas da comunicação e conhecimento e limita os dominados por apenas dispor dos 

símbolos presentes na sociedade. Os pensamentos e percepções dos dominados, portanto, 

estão estruturados conforme a dominação que os subjuga, fazendo com que os dominados 

reproduzam sua dominação, ou seja, essa é uma violência simbólica (Bourdieu, 2002).  

A dominação masculina por ser uma construção social deve inserida nos corpos, nas 

coisas e nas mentes dos indivíduos através do exercício constante de reprodução por meios 

dos símbolos que estruturam a sociedade. Da mesma forma que a dominação deve ser 

construída nos corpos dominados, ela também deve ser construída nos corpos dominantes 

(Bourdieu, 2002).  

Os homens devem provar constantemente a sua virilidade com o risco de serem 

considerados “mulherzinhas” ou então não serem considerados “homens o suficiente”. A 

virilidade é produzida contra a mulher, que representa a fraqueza e fragilidade (Bourdieu, 

2002). O homem, portanto, deve provar sua força através do uso da violência, muitas vezes o 

alvo são as mulheres por estarem no pólo negativo (Louro, 1996) das relações de poder, ao 

qual o ele tem direitos sobre ela. 
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Construída como um não-homem, a mulher representa a falta do que o homem é, 

portanto a virilidade e a violência pertencem aos homens para usar da forma que lhes convir e 

as mulheres devem suportar a dominação sem poder modifica-la. Caso pretenda questionar ou 

inverter as relações a mulher sofrerá com violência simbólica, podendo ser através da 

ridicularização, da exclusão , da agressão ou até mesmo do homicídio.    

A violência simbólica está presente em todas as estruturas sociais e não apenas exerce 

sua violência diretamente sobre o corpo como garante a certeza, ou a possibilidade, da 

impunidade casos de violência de gênero, mesmo em casos que a legislação condena o crime.  

O conceito de gênero, no entanto não é universal e ahistórico. Desse modo existem 

diferentes apropriações, sendo constantemente debatido, criando ao mesmo tempo 

instabilidade quanto um fator de vitalidade, segundo Louro (1996), por estimular o constante 

questionamento e autocrítica.  

As construções sociais referidas ao se definir gênero são plurais, diferindo 

historicamente de cultura para cultura, da mesma forma que dentro de uma mesma sociedade 

e tempo histórico existem concepções variantes conforme a classe, religião, raça, etc.  

As mulheres negras , como Angela Davis (1983) em Women, Race and Class, não se 

viam  representadas pelo movimento negro que muitas vezes as excluíam, nem pelo 

movimento de mulheres ou feminista que não abordava as questões relativa à raça e etnia, 

quando não eram abertamente racistas.  

As mulheres negras sofrem dois tipos de dominação, uma por serem mulheres e outra 

relacionada a raça. Consequentemente sofrendo muito mais com a violência do que mulheres 

brancas, ainda mais se considerarmos que a maior parte da população pobre é negra, e então 

acrescentarmos a questão da classe. A vivência dessas mulheres não era posta em pauta pelos 

movimentos classistas, negro e feminista, por isso se viam sempre subrepresentadas.  A 

criação da interseccionalidade traz essas nuances para dentro do movimento alterando a teoria 

feminista que, de uma forma geral, não considera o “ser mulher” uma experiência universal e 

que mulheres podem oprimir as outras através de outras relações de dominação.  

A fim de acabar com a desigualdade de gênero é preciso considerar as demais 

desigualdades, ou então muitas mulheres vão continuar sofrendo com a violência simbólica e 
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sendo excluídas. Mais recentemente foram incluídas as pautas dos homens trans, que 

continuam sendo tratados como mulheres pela sociedade, das mulheres idosas e, mesmo que 

ainda não seja um consenso, as mulheres transgênero.  

Se tratando de uma violência presente em todos os símbolos que reforça a dominação, 

para combater a violência que gera a desigualdade e que volta a gerar outros tipos de 

violência, é preciso romper o binarismo homem/mulher.  

A formação dos papéis ou identidades ideiais masculina varia de acordo com a cultura 

e tempo histórico, e por ser ideal os indivíduos não se encaixam  nele  e precisam se forçar 

para se encaixar através de uma pressão externa constante. A indeterminação parcial que 

permite interpretações antagônicas e a aproximação do ideal de gênero que não se completa 

possibilitam, segundo Bourdieu (2002) uma luta cognitiva a fim de alterar os símbolos e 

desnaturalizar a opressão.  

A maternidade e a domesticidade feminina, consideradas traços naturais, isolam as 

mulheres na esfera privada, onde os homens tem o domínio. Enquanto a esfera pública é 

considerada masculina e dominada pelos “provedores” ou “chefes de família” os quais as 

mulheres devem atrair para manter um suporte econômico, e assim se tornarem 

economicamente dependentes. 

A dicotomia público/privado cria a ideia de dimensões distintas para o espaço público 

e privado, de forma a criar a ilusão de que um não interfere e não deve interferir no outro. As 

expectativas sociais de gênero embasadas na diferença sexual naturalizam a divisão do espaço 

público como um local masculino e o privado como um local feminino.  

Em nome da manutenção da privacidade os direitos individuais na família são menos 

protegidos, deixando os mais vulneráveis sem defesa. Assim os homens podem exercer sua 

dominação através do uso da violência pois o direito à privacidade, ainda mais quando se trata 

de relações afetivas, se destacam como mais importantes.  

Atualmente, em diversas sociedades, a manutenção da privacidade não supera o direito 

à dignidade individual quando se trata de violência. Porém a ideia da esfera privada ser um 

espaço pessoal onde o Estado não deve interferir sob qualquer hipótese cria situações de 

vulnerabilidade para os grupos dominados e nega seu caráter conflitivo e político. Enquanto 
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os espaços de decisão que afetam os espaços privados são dominados por homens, onde as 

mulheres ainda tem dificuldade em se inserir.  

Contudo, a intervenção do Estado na esfera privada não deve ser feita sem um olhar 

atento, pois ao invés de proteger grupos vulneráveis pode acabar impondo padrões morais 

dominantes aos grupos que poderiam desenvolver suas relações que não são aceitas em 

espaços públicos, nos seus espaços privados, criando novas relações de violência.  

Tirar a responsabilidade da violência doméstica do âmbito privado e o levar ao âmbito 

público foi uma grande conquista dos movimentos de mulheres e feministas, mas a ideia de 

que deve ser mantido em âmbito particular ainda permanece. Permanece porque é isso que foi 

ensinado, porque ações violentas em relacionamentos embora condenáveis ainda são vistas 

como algo que faz parte da relação e deve ser resolvido apenas pelos envolvidos. Todavia, 

esse é um pensamento que ignora ou desconhece os dados de violências contra mulheres, 

demonstrando que ocorrem, em sua maioria em casa, efetuadas por pessoas com as quais a 

vítima mantém ou manteve uma relação de afetividade. As agressões são, em sua maioria, 

recorrentes e, não raramente, levam à morte da vítima. 

1.3 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CONTEXTO BRASILEIRO   

Uma forma de exercer a dominação sobre a mulher é através da violência, desde a 

psicológica até o homicídio. Desde pequena a mulher convive com a violência doméstica 

vinda de pessoas próximas a ela, e com o tempo o principal agente agressor sofre uma 

variação conforme os tipos de relação vão se fortalecendo ou enfraquecendo. 

A violência contra a mulher é mais sistemática (um vez por semana ou quase 

diariamente) e repetitiva do que a que ocorre contra os homens. O ciclo de violência contra a 

mulher inicia quando ela tem menos de um ano.  Até os 14 anos os principais agressores são 

os pais, dos 15 aos 59 os agressores passam a serem os parceiros ou ex-parceiros, para então 

aos 60, ou mais, terem como maiores agressores seus filhos. Com maior reincidência entre as 

vítimas de 30 a mais de 60 anos (Waiselfisz, 2015).  

 Segundo os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e 

da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) apresentados no Mapa da Violência (Waiselfisz ,2015), 

o  tipo de violência mais frequente contra as mulheres adolescentes, jovens, adultas e idosas é 
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a física e com as crianças as violências mais comuns são a sexual e o abandono ou 

negligência. E o local mais recorrente onde a violência ocorre majoritariamente no domicílio 

em todas as fases da vida executadas muitas vezes por pessoas conhecidas.  

Ao analisar relatórios e pesquisas relacionados à violência, a violência que aparece em 

maior quantidade é a violência física, por vezes ultrapassando uma faixa muito maior do que 

50%, se comparada com as demais. Contudo deve se fazer notar que nas pesquisas de 

percepção de violência a mais citada e reconhecida é a violência física.  

A violência de gênero, por ser simbólica e estar na estrutura objetiva e cognitiva  

(Bourdieu, 2002) da sociedade por vezes passa despercebida. A violência física por ser mais 

perceptível e mais óbvia do que as demais é mais facilmente apreendida. E mesmo em 

situações em que a violência física era reconhecida, ela também era um direito do agressor, 

em se tratando de relacionamentos próximos, e por isso não eram e, por vezes, ainda não são 

denunciadas. 

Entre 1980 a 2013 foram contabilizadas 106.093 mil mortes de mulheres no Brasil. 

Um importante indicador nos homicídios de mulheres é o local da agressão. Assim como 

ocorre com os homens, o local mais recorrente é a via pública, com a diferença que quase 

metade dos homicídios masculinos ocorreram nas vias públicas (48,2%) e o domicílio 

representa pouca relevância na análise dos homicídios masculinos com apenas 10,1%, a 

menor taxa. Enquanto isso nos homicídios femininos a taxa de homicídios ocorridos em via 

pública (31,2%) é bem próxima dos homicídios ocorridos em domicílio (27,1), indicando a 

alta domesticidade dos homicídios femininos (Waiselfisz, 2015). 

Outro importante indicador é o da relação raça/etnia. Enquanto as taxas de homicídios 

das mulheres brancas tende a cair, segundo demonstra Mapa da Violência de 2015, com uma 

queda de 9,8% de 2003 à 2013, no mesmo período o homicídio de mulheres negras 

apresentou um aumento de 54,2%, dado que já são as maiores vítimas de homicídio. Esse 

fenômeno pode ser  percebido mesmo após a implementação da Lei 11.340/2006, ou Lei 

Maria da Penha, em que o número de vitimas entre as brancas diminui 2,1% e o de mulheres 

negras sobe 35% (Waiselfisz, 2015). 

A violência psicológica é o segundo tipo de violência mais recorrente e mais percebida 

pela população. Antes, apenas a violência física era percebida como forma de violência, 
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portanto a violência psicológica também ser muito reconhecida é um forte indicativo que a 

Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006, está gerando uma mudança cultural na percepção das 

relações de gênero.   

Diferentemente da violência física e psicológica, a violência sexual, moral e 

patrimonial são menos percebidas e por isso são menos denunciadas. A violência sexual, no 

entanto, é mais percebida pelas vítimas, no entanto, as vítimas são culpabilizadas ou então é 

preferível para os demais negar ou esconder o acontecido. Em casos de violência sexual entre 

companheiros, ainda existe a ideia de que o sexo é um direito marital e consequentemente não 

existe estupro dentro de um casamento.  

Dados apresentados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2015) 

demonstram que em 2014 houveram 47.446 estupros registrados, com um decréscimo de 

6,7% em relação ao ano anterior. Contudo, segundo informações do próprio relatório, 

fornecida por pesquisas internacionais, apenas 35% das vítimas costumam relatar o ocorrido, 

sendo o crime com maior subnotificação, portanto é difícil afirmar se houveram menos 

registros ou menos estupros, a estimativa mais otimista. Na Pesquisa Nacional de Vitimização  

(Datafolha,et al, 2013) estima-se que no Brasil apenas 7,5% das vítimas registrem ocorrência 

e no relatório do IPEA lançado em 2014, estima que 10% dos casos são notificados.  

Por ser um tipo de crime que está relacionado a um tema considerado tabu na 

sociedade de uma forma geral, que é o sexo, existe um incômodo nas pessoas em falar sobre o 

assunto causando à vítima o sentimento de vergonha, ao mesmo tempo que tentam negar que 

houve o estupro questionando á vítima, a não ser que a vítima seja uma criança. E caso a 

vítima continue afirmando terem sofrido o estupro as questões morais relacionadas ao sexo 

irão ser despejadas sobre a vítima.  

As mulheres jovens e adultas vítimas de crimes sexuais tendem a ser culpabilizada são 

desacreditadas. Em pesquisa realizada em 2013 com homens e mulheres pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre os indicadores de percepção social a respeito da 

tolerância social à violência contra as mulheres, 58% dos entrevistados concordaram com a 

frase “se as mulheres soubessem se comportar haveria menos estupros” e 26% concordaram 

que “mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas”. E em 2014, 

pesquisa feita pelo Instituto Avon, 25% dos jovens entrevistados consideram que “se uma 
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mulher usa decote e saia curta, é porque está se oferecendo para os homens” (Instituto Avon, 

2014). 

Existe ainda a ideia que relaciona o comportamento e/ou vestimenta das mulheres com 

o fato delas terem sido estupradas, mesmo que essa relação não se comprove. A construção 

social de que homens não conseguem ceder aos seus impulsos sexuais reforçam a ideia de que 

eles só podem ter sido provocados para praticarem tal ato, e por isso são as mulheres que 

devem se cuidar mais ao invés dos homens terem esse tipo de comportamento reprimido.  

As mulheres, que ocupam o lugar de dominadas na relação de dominação masculina, 

reproduzem sua dominação naturalizando o assédio sexual e culpabilizando outras mulheres 

vítimas de assédio sexual sem perceber que os discursos que elas reproduzem também se 

voltam contra ela. A cantada, por vezes de cunho sexual, inapropriada e feita muitas vezes por 

desconhecidos são consideradas como algo trivial.  

A Énois, em pesquisa com mulheres jovens, constatou que 94% delas já haviam 

sofrido assédio sexual verbal e apesar de 73% reconhecerem as cantadas feitas por 

desconhecidos como uma violência, 5% não consideram, inclusive acham que é apenas falta 

de educação, e julgam que a interação dos homens desconhecidos com elas é porque elas 

chamaram a atenção. A violência de gênero se torna tão usual e comum que passa por vezes a 

ser despercebida. Na mesma pesquisa 77% das entrevistadas afirmaram terem sofrido assédio 

sexual, desde apalpadas à estupros, a maioria por desconhecidos. 

Em 2014, em outra pesquisa de opinião com jovens, 78% das entrevistadas relataram 

terem sido assediadas em locais públicos. Dessas 68% receberam cantadas que julgaram ser 

ofensivas, violentas ou desrespeitosas, 44% foram tocadas por homens sem sua permissão, 

31% foram assediadas fisicamente no ônibus e 30% foram beijadas a força, além de outros 

assédios. E do outro lado, 24% dos homens admitiram já ter cometido algum tipo de assédio 

(Instituto Avon, 2014).  

Na Pesquisa Nacional de Vitimização (Datafolha, et al, 2013)  segundo relatado pelos 

entrevistados sobre experiências ocorridas no ano anterior à pesquisa, as mulheres aparecem 

como maiores vítimas de ofensas sexuais do que os homens. Essas ofensas, por sua vez, 

ocorreram na maioria das vezes (24%) quando estavam em suas casas sozinhas e a maioria 

dos agressores eram desconhecidos. E dentro os que tiveram ferimentos em função do crime 

as mulheres representavam maior porcentagem.  
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Como consequência das ofensas, 42,6% das mulheres relataram que o ocorrido 

atrapalhou a vida delas contra 13,5% entre os entrevistados masculinos. As vítimas do sexo 

feminino, muito mais do que as do sexo masculino apresentaram reflexos psicológicos 

(Datafolha, et al, 2013). 

Em se tratando de assédio sexual cujos agressores são conhecidos, segundo dados do 

relatório “Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde” o local de maior 

ocorrência do crime é a residência, 88,5% das vítimas são do sexo feminino e 50,7% tinham 

até 13 anos. No relatório, no entanto, não existe uma divisão entre os dados das vítimas dos 

sexos femininos e masculinos, limitando a interpretação, porém suscita o questionamento do 

que é considerado violência sexual e por quê a maioria dessas vítimas que tendem a estar em 

idade de vida sexual não ativa.  

Em 2011, apenas 6% dos entrevistados pelos pesquisadores do Instituto Avon/Ipsos 

reconheceram a violência sexual como violência doméstica apesar de 15% das mulheres que 

relataram já terem sofrido violência doméstica foram forçadas a fazer sexo com seu 

companheiro. Na pesquisa realizada pela Énois, agência escola de jornalismo, 47% das jovens 

informaram que já haviam sido forçadas a ter relações sexuais com o parceiro.  

Na pesquisa de indicadores de percepção social realizada pelo IPEA (2014) 27% dos 

entrevistados concordam que “a mulher casada deve satisfazer o marido na cama, mesmo 

quando não tem vontade”. Um dos muitos problemas na subnotificação do assédio sexual, e 

especificamente o estupro intraconjugal, é a falta de percepção da ação como uma violência. 

As mulheres devem sexo aos seus companheiros, elas devem agradá-los ou correm o risco do 

relacionamento terminar, serem traída e culpabilizada por isso ou sofrerem outros tipos de 

violência. A linha entre sexo e estupro ainda é muito turva, e mesmo que a vítima entenda a 

violência que sofreu, pessoas de fora podem não considerar e não apoiá-la.  

A violência patrimonial. Como citado acima, apesar de constar na Lei Maria da Penha 

e nos documentos oficiais de combate à violência contra a mulher, é pouco percebida pela 

população. Em pesquisa do Instituto Avon em 2011, a violência patrimonial não foi citada 

como forma de violência enquanto 7% das entrevistadas que foram agredidas já tiveram o 

acesso a seus bens restringidos pelos seus companheiros ou ex-companheiros.  
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Além da falta de percepção da violência patrimonial como violência por 

desconhecimento, muitas vezes as mulheres por depender economicamente do parceiro e o 

dinheiro pelo qual são comprados os bens sair do salário dos homens, é comum que eles 

digam e façam crer que todos os bens são deles, o que afeta a percepção da violência sofrida.  

Após a implementação e divulgação da Lei Maria da Penha, a violência doméstica 

ganhou mais visibilidade nos espaços de discussão e no cotidiano da população brasileira, 

alterando em parte a percepção em relação à violência doméstica. Porém, apesar de em 

diversas pesquisas a maioria quase total dos entrevistados já terem ouvido falar sobre a Lei, a 

maior parte desconhece seu conteúdo, gerando uma relação ambígua, pois o conteúdo da Lei é 

parcialmente conhecido e apenas o que chega à população que passa a ser sujeito das 

discussões.  

A violência contra as mulheres tendem a ocorrer em sua maioria no âmbito domiciliar, 

onde o agressor, na maioria das vezes, é ou foi uma pessoa próxima, segundo os dados de 

atendimentos de mulheres pelo SUS em 2014 (Waiselfisz, 2015). Evidenciando a 

especificidade da violência contra a mulher, que na maioria das vezes não se enquadra no 

contexto de violência cotidiana causada por problemas outros de segurança pública, existe 

nessas violências um caráter de relação de poder onde as mulheres se encontram destituídas 

dele.  

Em diversas pesquisas pesquisar de percepção de violência contra as mulheres a 

maioria dos entrevistados alegaram ter conhecimento de uma mulher que foi agredida pelo 

parceiro. Os entrevistados também acreditam que as mulheres sofrem mais violência no 

ambiente doméstico, que elas se sentem mais inseguras dentro de casa e que as principais 

razões para não denunciarem são o medo do agressor,  preocupação com a criação dos filhos e 

a dependência econômica.  

No Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS) divulgado pelo IPEA em 2014 

com o tema “Tolerância social à violência contra as mulheres” e na pesquisa com jovens 

realizada pelo Instituto Avon/ Data Popular podem ser percebidos alguns valores 

conservadores e que mantém a relação de poder entre os gêneros. Segundo os entrevistados na 

pesquisa do IPEA, 64% concordaram que “os homens devem ser a cabeça do lar”, 79% acham 
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que o sonho de toda mulher é se casar e 60% concordam que a mulher só se sente realizada 

quando tem filhos, reforçando o papel estereotipado que a mulher vive para ser esposa e mãe.  

Os jovens entrevistados pelo Instituto Avon (2014) embora reconheçam a existência 

do machismo, reproduzem padrões machistas relacionados à vestimenta e vida afetiva e 

sexual das mulheres, enquanto os  homens praticavam mais as ações consideradas incorretas 

para mulheres fazerem.  

A despeito da maior comoção gerada em torno da violência contra a mulher a 

reprodução dos papéis machistas ainda se perpetua dificultando o combate à violência de 

gênero. A dicotomia público/privado que define o espaço público como um espaço masculino 

e o espaço privado um espaço feminino, que ainda assim é dominado pelo homem, protege os 

agressores por manter as mulheres em uma relação de dependência, pois só é valorizado o 

trabalho feito fora de casa, ao mesmo tempo que relaciona o privado ao pessoal onde o Estado 

e os demais não devem interferir sob qualquer hipótese.  

Ao mesmo tempo em que 91% dos entrevistados concordaram total ou parcialmente 

que homens agressores de mulher devem ser presos, 63% acham que casos de violência 

doméstica devem ser resolvidos no meio familiar e 82% concordaram que as brigas conjugais 

devem ser resolvidas pelos mesmos sem interferência externa (IPEA, 2014). Ou seja, mesmo 

que já seja visto como um crime, ainda permanece um consenso no qual os casos de agressões 

domésticas são considerados de interesse e responsabilidade particular e não público.  

Percebeu-se também uma tendência dos jovens que presenciaram situações de 

violência doméstica reproduzirem isso com suas companheiras (Instituto Avon; Data Popular, 

2014). Infelizmente na mesma pesquisa foi constatado que violência e controle fazem parte 

dos relacionamentos deles e que apenas 8% das jovens admitiram sofrer violência do parceiro 

e apenas após estimuladas 66% admitiram.  

Embora existam relatórios com os levantamentos dos crimes registrados, ainda não é 

possível mensurar concretamente o quadro de violência de gênero, pois o machismo e a 

misoginia ainda são muito presentes nas estruturas cognitivas e físicas da sociedade 

culpabilizando e criando situações que impedem a vítima de denunciar e até de perceber a 

violência que sofre ou sofreu.  
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CAPÍTULO 2 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À 

VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO BRASIL  

A entrada de participantes do movimento feminista no Estado, assim como a 

articulação dos movimentos feministas e de mulheres nas demandas feitas ao Estado ao 

mesmo tempo em que a pauta da luta pela igualdade da mulher e, consequentemente, o 

enfrentamento à violência contra as mesma trouxeram o debate da violência contra as 

mulheres para a agenda política brasileira.  

A adesão do Governo Brasileiro a Carta Internacional de Direitos Humanos, que 

considera a igualdade de gênero uma questão transversal e indissociável da luta pela justiça 

social e da cidadania plena e a participação das demais Conferências e Convenções temáticas 

sobre a violência contra as mulheres, inserindo esse tema na Constituição Brasileira 

demonstravam a necessidade de um comprometimento prático do Governo para com essa 

questão tão importante e vital.  

Como consequência dessa conjuntura nacional e internacional foram criadas políticas 

públicas de combate e prevenção à violência contra as mulheres e posteriormente a criação de 

órgãos que coordenem, promovam e ampliem a ação estatal a respeito da agenda de gênero.   

2.1 FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO E 

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO BRASIL  

A exclusão da mulher da esfera política fortaleceu o machismo, fazendo dele a regra 

de comportamento em todos os setores. No Brasil, por exemplo, existia a prerrogativa da 

legítima defesa da honra, na qual o homem poderia assassinar sua esposa se a mesma o 

traísse, mas a mulher não poderia fazer o mesmo. Leis arbitrárias, que não só negavam os 

direitos das mulheres como também davam aos homens o poder de tirar a vida da mulher e 

sair impune, são resultado da pouca representatividade feminina e do poder repressor que o 

homem exerce sobre a mulher. A honra, como é posta nessa situação, pertencia somente ao 

homem.  

Apenas após muito tempo de luta houve a mobilização dos de mais setores da 

sociedade para a causa as causas relativas aos direitos das mulheres passaram a ser 

reconhecidos como um problema social, que dizia respeito a todos.  



25 
 

Dessa forma, a ONU, principal órgão de defesa dos direitos humanos, incorpora as 

pautas dos movimentos de mulheres e feministas, como a igualdade entre homens e mulheres 

em  sua Carta Internacional de Direitos Humanos (que é formada pela Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, adotada em 1948, e pelos Pactos Internacionais de direitos Humanos, 

que entraram em vigor em 1976 e dois Pactos, sendo eles o Pacto Internacional sobre os 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 

Políticos). Reafirmando que os direitos das mulheres são direitos humanos e são 

indissociáveis da conquista da justiça social.  

A Carta Internacional destina um grande espaço à causa da mulher. Seus formuladores 

entendem e explicitam que uma sociedade que não respeita os direitos da mulher, tema 

transversal em todos os assuntos relativos aos direitos humanos, está descumprindo o 

requisito básico para o seu desenvolvimento (Alto Comissariado das Nações Unidas Para os 

Direitos Humanos, 2001). A importância da mulher para os Organismos Internacionais de 

direitos humanos se ampliou, incorporando demandas dos movimentos de mulheres e 

feministas. 

No contexto brasileiro, muitos direitos básicos para as mulheres só foram garantidos 

tardiamente e apenas após muito esforço dos movimentos feministas e de mulheres. Por 

exemplo, até 1962 as decisões sobre a vida da mulher casada recaiam sobre seu marido, o 

chefe da casa. Nessa época as mulheres já podiam votar, mas não podiam decidir, por 

exemplo, se iriam trabalhar ou não, situação que só mudou com a adoção do Estatuto da 

Mulher Casada. Todavia, como o próprio nome do Estatuto deixa claro, apenas uma parcela 

das mulheres teve esse direito reconhecido. Uma questão que nunca foi problema para os 

homens. E apenas na Constituição de 1988 as mulheres foram consideradas iguais perante lei. 

Em seu esforço para reverter o quadro de desigualdade de gênero na Década da 

Mulher, a ONU elaborou a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher (CEDAW). O Brasil, apesar de ser signatário da Carta 

Internacional de Direitos Humanos, promulga a CEDAW através do Decreto Nº 89.460, de 20 

de março de 1984, com reserva aos artigos 15, parágrafo 4º - que trata da igualdade no direito 

à liberdade de movimento e escolha de residência e domicílio - e 16, parágrafo 1º, alíneas (a), 

(c), (g) e (h), relativos à igualdade de direitos em relação ao matrimônio. Essas reservas só 

serão retiradas no Decreto nº 4.377, de 13 de setembro de  2002.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%204.377-2002?OpenDocument


26 
 

Embora posteriormente o Governo brasileiro parecesse estar se comprometendo com o 

combate à desigualdade de gênero, pouco havia avançado em termos institucionais. Apenas 

em 1985, no Estado de São Paulo, e em consequência das demandas feministas cobrando cada 

vez mais a atuação do Estado na questão da violência contra a mulher foi criada a primeira 

política pública de combate à violência contra a mulher, a Delegacia de Polícia de Defesa da 

Mulher. E no ano seguinte, também no Estado de São Paulo, foi criada a primeira Casa-

Abrigo do país para mulheres em situação de risco de morte, o Centro de Convivência para 

Mulheres Vítimas de Violência Doméstica (COMVIDA) (Bandeira & Melo, 2010).  

O Decreto n. 23.769, de 6 de agosto de 1985, que institui a criação da Delegacia de 

Polícia de Defesa da Mulher, define a atuação dessas delegacias através da investigação e 

apuração dos delitos contra pessoas do sexo feminino que se enquadrem na tipificação de 

lesões corporais, crimes contra a liberdade pessoal e crimes contra a dignidade sexual. 

Demonstrando um progresso no combate à violência contra as mulheres, mas de uma forma 

ainda muito restrita.  

Havia também na conjuntura mundial movimentos que há muitos anos propunham a 

reforma médica resultando na criação da Declaração da Alma Ata, em 1978. Nela são 

determinados os conjuntos de princípios que devem nortear essa nova reforma. A Alma Ata 

tem grande importância por deslocar o conceito de saúde de ausência de doença ou 

enfermidade para um estado de bem estar físico, mental e social.  

No contexto de reforma médica e de grande mobilização em torno da pauta de 

combate à violência, ainda na década de 1980, a área de saúde incorporou a violência contra a 

mulher na sua agenda. Por conseguinte foram criados novos serviços de proteção e assistência 

às mulheres vivendo em situação de violência.  

Além da conquista de duas políticas públicas de combate à violência contra a mulher, 

o movimento feminista passa a ter uma maior inserção dentro do Estado, com a criação dos 11 

Conselhos Estaduais, 40 Conselhos Municipais, além do Conselho Nacional de Direitos das 

Mulheres (CNDM), criado em 1985 (Barsted, 1994). 

 O CNDM teve uma grande importância pelo seu pioneirismo em termos de uma 

instituição responsável pelas políticas públicas federais para mulheres, na sua atuação na 
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efetivação e conquista dos direitos conquistados pelas mulheres e na articulação do 

movimento de mulheres em âmbito nacional. Apesar de sua importância e atuação, em 1989, 

o CNDM sofreu sérios cortes orçamentários e interferência política do Ministro da Justiça na 

sua composição, o que gerou o seu esvaziamento pela falta de possibilidade de atuação. O que 

levou à renuncia de sua presidente e conselheiras (Barsted, 1994). Sendo reativado apenas em 

1994, pela necessidade de uma delegação brasileira nas Conferências de Cairo e de Beijing, 

mas também pela pressão que o movimento feminista fazia por uma Secretaria  (Bandeira & 

Melo, 2010). 

Ainda em 1994, em Belém do Pará, foi concluída no dia 9 de junho a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, ratificada pelo 

Brasil em novembro de 1995 e promulgada através do Decreto nº1.973, de 1 de agosto de 

1996.  Nela, conceito de violência é definido como “qualquer ato ou conduta, baseada no 

gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no 

âmbito público como no privado” Adicionando, enfim, a questão de gênero no debate 

governamental e ampliando o conceito de violência.  

Apesar da reativação do CNDM, ele funcionava sem estrutura administrativa e 

orçamento e seus membros, assim como o movimento feminista, continuou pressionando o 

Estado demandando uma Secretaria com estrutura e orçamento para articular as políticas 

públicas direcionadas para as mulheres.  

Em 2002 foi criada a Secretaria Especial de Direitos para a Mulher (SEDIM), ligada 

ao Ministério da Justiça, que não teve muito tempo para se desenvolver. Pois em 2003, no 

primeiro ano do Governo Lula, foi criada a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 

ligada a Presidência da República (SPM/PR), e o CNDM passa a ser integrante da estrutura 

básica da SPM. E em 2010, a SPM recebe o status de Ministério.     

Para além da questão puramente de gênero, a SPM reconhece a pluralidade de 

vivências e necessidades, fazendo recorte também de raça, etnia, classe, orientação sexual, 

identidade de gênero e geracional. Ampliando ainda mais as possibilidades de ação na 

prevenção e combate à violência contra todos os tipos de mulheres.  
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Ao reconhecer a complexidade das diferentes realidades das mulheres brasileiras, fez-

se necessária a atuação da SPM com uma articulação horizontal e não hierárquica, 

funcionando de forma transversal tanto do ponto de vista horizontal dos órgãos públicos, 

quanto vertical entre os níveis federativos para obter melhores resultados. Adquirindo o papel 

de coordenadora das políticas de gênero.  

A SPM subdivide sua atuação em quatro Secretarias e o Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher. Dentre elas estão a Secretaria Executiva, responsável por assessorar a 

Ministra na definição das diretrizes políticas e do planejamento estratégico da SPM, a 

Secretaria de Políticas do Trabalho e Autonomia Econômica das Mulheres (SAE), a Secretaria de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (SEV) e por fim a Secretaria de Articulação Institucional e 

Ações Temáticas (SIAT).  

A atuação da SPM ocorre tendo também como base três diretrizes: (a) Políticas do Trabalho e 

da Autonomia Econômica das Mulheres; (b) Enfrentamento à Violência contra as Mulheres; e 

(c) Programas e Ações nas áreas de Saúde, Educação, Cultura, Participação Política, 

Igualdade de Gênero e Diversidade. Abrangendo todas as áreas da vida da mulher, com a 

finalidade de gerar, em conjunto com a sociedade civil, a igualdade de gênero.  

Até 2002 as DEAMs e Casas-Abrigos eram a principal forma de combate à violência 

contra as mulheres. Desde o I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM), a SPM 

se torna o principal órgão responsável pelas implementações e/ou ampliações das políticas e 

programas de prevenção e atendimento à mulheres em situação de violência, consideradas 

como prioritárias. 

No entanto, a despeito dos compromissos firmados pelos Governos brasileiros, e pelos 

importantes avanços ocorridos no primeiro mandato do Governo Lula, e apesar de constar no 

I PNPM como objetivo a revisão da legislação brasileira referente ao enfrentamento à 

violência a mulher, até 2006 a legislação se mostrava insuficiente para coibir a violência 

contra a mulher.  

Até 2006 os crimes cometidos pelos companheiros das mulheres vítimas de violência 

eram julgados pelos Juizados Especiais Criminais (Jecrins) e considerados como crimes de 

menor potencial ofensivo.  
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Maria da Penha Maia Fernandes, uma das milhares de mulheres que se sentiu 

desemparada pelo seu próprio país, sofreu duas tentativas de assassinato perpetuadas pelo seu 

marido na época. Na primeira tentativa, Maria da Penha levou um tiro nas costas enquanto 

dormia e ficou paraplégica, o que a deixou mais vulnerável para que houvesse uma segunda 

tentativa, na qual o agressor usufruiu do fato dela estar em uma cadeira de rodas para 

empurra-la e tentou eletrocuta-la no chuveiro. As investigações sobre o caso só iniciaram no 

ano seguinte à denúncia e o primeiro julgamento só ocorreu depois de oito anos.  

Após quinze anos, com a ajuda de ONGs, Maria da Penha conseguiu levar o caso para 

a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que acatou a denúncia e condenou o Brasil 

por negligência e omissão em relação à violência doméstica. Como parte da punição, o Estado 

brasileiro deveria criar uma legislação adequada a esse tipo de violência. Seu agressor foi 

preso, mas só por dois anos. Vinte anos após a denúncia e após muita insistência de Maria da 

Penha, das ONGs e de pessoas envolvidas com a causa, somada a punição do Brasil, surgiu 

uma legislação específica que protege as mulheres de violência doméstica e familiar, a Lei 

Maria da Penha, ou Lei 11.340/2006 (www.observe.ufba.br/) 

Com a criação da Lei Maria da Penha foi proibida a aplicação de penas pecuniárias 

aos agressores com caráter híbrido das ações, que podem ser penais ou não penais. A 

inovação da referida lei, no entanto vai além da mudança do caráter punitivo, nela enfatiza-se 

a criação de programas e políticas públicas voltadas para o enfrentamento e prevenção da 

violência contra a mulher, a possibilidade de concessão de medidas protetivas de urgência.  

A criação da Lei Maria da Penha é um grande marco da legislação brasileira no 

combate e prevenção à violência contra a mulher, reconhecendo a necessidade de combater a 

violência doméstica, que é onde ocorre a maior parte das violências contra as mulheres, mas 

também admitindo o impacto que esse tipo de violência tem na sociedade.  

Em termos de normas jurídicas, a violência doméstica e intrafamiliar já possuía espaço 

na Constituição brasileira, por exemplo, através da Lei nº. 10.886 , de 17 de junho de 2004, 

que tipifica esse tipo de violência.  Porém, a Lei 11.340/2006 não tem a pretensão de apenas 

tipificar a violência doméstica e intrafamiliar, ela também de cria mecanismos para coibir e 

prevenir a violência doméstica. Dentre esses importantes mecanismos previstos na lei estão as 

http://www.observe.ufba.br/
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medidas protetivas de urgência e a criação de Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher.  

Em maio de 2007 foi criado o Observatório de Monitoramento da Implementação e 

Aplicação da Lei Maria da Penha, com o propósito de monitorar a aplicação da lei (SPM, 

2004). A implementação da lei e a criação do Observatório permitiu a qualificação das 

informações sobre a realidade das mulheres em situação de violência doméstica permitindo 

que através desses dados fossem pensadas formas de melhorar o funcionamento das políticas 

públicas e da rede de enfrentamento à violência.  

Antes da implementação da Lei Maria da Penha, o crescimento do número de 

homicídios de mulheres era de 7,6% ao ano com crescimento das taxas de 2,5% ao ano e no 

período de 2006, ano de implementação da lei, até 2013, o número do crescimento de 

homicídios cai para 2,6% ao ano com crescimento das taxas de 1,7% (Waiselfisz, 2015).  

Porém, apesar da queda das taxas de crescimento, o número de homicídios na população 

feminina continua aumentando.  

Contudo, apesar do reconhecimento da importância da lei e do esforço institucional de 

aplicá-la e fazê-la conhecida o diálogo entre os três níveis federativos e a 

desproporcionalidade de distribuição das estruturas jurídicas ainda constituem um grande 

desafio para a redução da violência doméstica e intrafamiliar.   

A Convenção de Belém do Pará e a Lei Maria da Penha, somada a Carta de Direitos 

Humanos, constituem o referencial jurídico e institucional no enfrentamento à violência 

contra a mulher nas quais as políticas públicas se fundamentam.  

As políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, desde a criação da 

SPM, devido as suas diversas facetas e desdobramentos funcionam em forma de rede para 

garantir todos os direitos da mulher em situação de violência e tentar retirá-la dessa situação. 

A rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher articula políticas e programas 

governamentais e não-governamentais que atuam desde a parte de informação e assistência 

até o abrigo para mulheres em situação de risco de morte.  
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2.2 DIRETRIZES INSTITUCIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 

CONTRA AS MULHERES  

 

As políticas públicas para as mulheres estão estruturadas na Política Nacional de 

Políticas para as Mulheres e nos Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres. E no caso 

específico da violência contra as mulheres estão a Política Nacional de Combate à Violência 

Contra as Mulheres e os Pactos de Combate a Violência contra as Mulheres   

Com a intenção de criar diretrizes para as políticas direcionadas às mulheres e 

conquistar a plena cidadania das mulheres, o CNDM, e a SPM perceberam a necessidade de 

uma articulação entre as esferas municipais, estaduais e federal e a sociedade civil para 

conseguir administrar a complexidade da questão de gênero e de raça. Para tanto, convocaram 

em 2004, 2007 e 2011 Conferências Municipais, Estaduais e  Nacional de Políticas para as 

Mulheres.   

Na 1ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres foram aprovadas as 

Diretrizes da Política Nacional para as Mulheres, dotadas de caráter permanente,  que não 

apenas embasam os PNPMs, de caráter mais perene, ao fornece-los as linhas gerais sobre as 

quais se constroem, mas são também um importante marco do compromisso governamental 

em defesa dos direitos das mulheres.  

A Política Nacional para as Mulheres tem o compromisso de interferir nas ações do 

Estados e tornar transversal o combate a desigualdade de gênero no país, não se esquecendo 

que as mulheres são plurais e tem diferentes vivências e necessidades. Para tanto, destacou a 

necessidade uma rede institucional incluindo diversos órgãos dos três níveis federativos.  

Além da Política Nacional para as Mulheres, resultou também das Conferências os 

Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres, fruto da construção coletiva da sociedade 

civil e dos níveis municipal, estadual e federal. Reforçando o compromisso de dialogar com 

as essas esferas e promovendo uma ação coordenada e articulada entre elas, desse modo 

criando uma rede institucional entre Governo Federal, Estados e Municípios, que articulam 

assistência jurídica, social, serviços de saúde, segurança, educação e trabalho, através do 

paradigma da responsabilidade articulada. Deixando a cargo da SPM a coordenação do 

Comitê de Articulação e Monitoramento (SPM, 2004). 
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Os Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres, definem os eixos estratégicos para 

a implementação e articulação das políticas sociais para mulheres. Estruturados em torno de 

quatro áreas estratégicas de atuação: “autonomia, igualdade no mundo do trabalho e 

cidadania; educação inclusiva e não sexista; saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos 

reprodutivos; e, enfrentamento à violência contra as mulheres”. E norteiam as políticas e 

ações através dos objetivos, metas, prioridades e plano de ação. 

Cada novo Plano é antecedido por Conferências não apenas para propor novas 

políticas, mas para também analisar os resultados que as últimas PNPMs tiveram e quais 

linhas de ação e políticas públicas devem ser reforçadas, adicionadas ou melhoradas. 

Reforçando a cada novo PNPM o compromisso institucional dos Governos em busca da 

igualdade de gênero, raça e etnia.  

Por se tratar de uma importante temática no esforço de alcançar a igualdade de gênero, 

raça e etnia, o combate à todo tipo de violência contra as mulheres é um eixo temático a parte, 

tendo seu próprio capítulo,  mas também é articulado com os demais eixos. Desse modo, as 

ações de enfrentamento à violências contra as mulheres deixam de se restringir apenas as 

áreas de segurança e assistência social e passa a ser combatida de forma transversal na 

intenção de garantir uma vida sem violência para as mulheres.  

Para além disso, a cada novo PNPM impõem-se como meta a manutenção e ampliação 

das políticas de enfrentamento e prevenção à violência contra as mulheres em situação de 

violência. E existe um esforço por parte dos órgãos responsáveis e parceiros em concretizar os 

planos de ação, embora por vezes seja necessária uma pressão externa para consolidarem uma 

ação contida no plano de ação. Como ocorreu com a criação da Lei Maria da Penha, que 

apesar de constar no plano de ação do I PNPM a aprovação de projetos de lei relativos à 

violência contra a mulher, foi preciso o Brasil ser punido pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos para que a lei fosse criada.  

Na primeira década da SPM e nas vésperas da primeira década do I PNPM, foi 

lançado mais um PNPM e pela primeira vez assinado por uma mulher na presidência do país. 

Nesse PNPM, a SPM tem um papel como órgão responsável no plano de ação relacionado à 

violência contra a mulher maior do que nos demais PNPMs,  
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Podemos perceber também no PNPM 2013 – 2015, a inserção de uma nova 

intersecção que não estavam presentes nos demais PNPMs, que é a questão geracional. Uma 

importante pauta que faz-se necessária pelo envelhecimento da população.  

Estruturadas a partir do I PNPM e reconhecendo a necessidade de diretrizes 

específicas ao enfrentamento à violência contra as mulheres, para além das já inseridas nos 

PNPMs e na Política Nacional para as Mulheres, foram criados os Pactos Nacionais pelo 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e as Políticas Nacionais de Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres.   

O I PNPM teve como um dos objetivos a serem alcançados, no eixo relativo ao 

combate e prevenção da violência contra as mulheres, a implantação de uma Política Nacional 

de Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres, que foi concretizado pela SPM. A intenção 

ao criá-lo era ter uma diretriz que articule todos os agentes envolvidos no esforço de garantir 

uma vida sem violência para as mulheres e integre os serviços dentro de um mesmo marco 

teórico (SPM,2004). 

A Política Nacional de Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres estabelece os 

conceitos, diretrizes, princípios e os quatro eixos ( que são o combate, a prevenção, a 

assistência e a garantia de direitos das mulheres) que estruturam as ações que amparam e 

protegem as mulheres em situação de violência. Além de destacar o monitoramento das 

politicas como ação fundamental para garantir o bom funcionamento e as melhorias nas 

políticas públicas.  

A Política Nacional de Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres também define 

os tipos de violências de gênero que serão combatidas através das políticas, sendo incialmente 

a  violência doméstica, sexual, física, psicológica, patrimonial, institucional,  moral, o tráfico 

de mulheres, a exploração sexual comercial de mulheres, adolescentes/jovens. E 

posteriormente, em 2011, no início do primeiro mandato da Presidente Dilma, foram 

adicionados os novos tipos de violência que são a exploração sexual de mulheres (sem fins 

comerciais), o assédio sexual e moral e o cárcere privado. Abrangendo as linhas de atuação 

das políticas públicas.  
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O conceito de rede utilizado pela SPM para articular as políticas direcionadas às 

mulheres tem um peso importante para as políticas públicas de enfrentamento à violência por 

existir uma rede direcionada para as mulheres que sofrem ou sofreram algum tipo de violência 

de gênero, ou seja, a Rede de Atendimento à Mulher em situação de Violência.  

A Política Nacional de Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres não é apenas 

responsável por conceituar, como também apresenta a composição da Rede de Atendimento à 

Mulher em situação de Violência. Incialmente composta pelos Centros de Referência, Casas-

Abrigo, as DEAMs, as Defensorias da Mulher, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180  e as Ouvidorias. Sendo 

adicionadas em 2011 as Casas de Acolhimento Provisório, os Núcleos de Atendimento à 

Mulher, os Núcleos ou Postos de Atendimento à Mulher nas Delegacias Comuns, a Ouvidoria 

da Mulher da SPM, Posto e Atendimento Humanizado nos Aeroportos e o Núcleo da Mulher 

da Casa do Migrante. E em 2015 a Casa da Mulher Brasileira, que integra as principais 

políticas de enfrentamento à violência em um mesmo local.  

Em 2007, como parte da Agenda Social do Governo Federal, foi lançado o Pacto 

Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O Pacto é um acordo entre os 

governos dos três níveis federativos com a participação dos órgãos de diversos setores  a fim 

de consolidar a A Política Nacional de Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres através 

da rede de políticas públicas.  

O Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres apresenta os 

objetivos, metas, modelo de gestão e instâncias de implementação das políticas e é 

consolidado em três premissas, a transversalidade de gênero, a intersetorialidade e a 

capilaridade.  

 Na segunda versão do Pacto Nacional, lançado em 2010, o Pacto já era estruturado 

em eixos, como a Implementação da Lei Maria da Penha e Fortalecimento dos Serviços 

Especializados de Atendimento, Proteção dos Direitos Sexuais e Reprodutivos e 

Implementação dos Plano Integrado de Enfrentamento a Feminização da Aids; Combate à 

Exploração Sexual e ao Tráfico de Mulheres; Promoção dos Direitos Humanos das Mulheres 

em Situação de Prisão (SPM,2010). 
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Quatro anos após a criação do primeiro Pacto Nacional foi percebida a necessidade de 

uma releitura das propostas e uma melhor adaptação à realidade dos 26 estados e Distrito 

Federal com novos eixos estruturantes. Os cinco novos eixos são a Garantia da aplicabilidade 

da Lei Maria da Penha, a ampliação e fortalecimento da rede de serviços para mulheres em 

situação de violência, a garantia da segurança cidadã e acesso à Justiça e a garantia da 

autonomia das mulheres em situação de violência e ampliação de seus direitos.  

Através das Políticas, Planos e Pactos Nacionais, criadas no  Governo Lula e mantidas 

no primeiro mandato do Governo Dilma, reafirmou-se repetidamente o compromisso com as 

políticas direcionadas às mulheres, dando fundamental importância ao enfrentamento a 

violência contra as mulheres  com a pretensão de ampliar e melhorar as políticas públicas com 

a finalidade de acabar com todo tipo de violência contra as mulheres a partir de uma 

perspectiva de gênero e conquistar a igualdade entre os indivíduos.  
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CAPÍTULO 3 -  POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS PARA O ENFRENTAMENTO 

E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO GOVERNO DILMA 

(2011 – 2014) 

Em um país com pouca representatividade feminina na política, Dilma Rousseff, eleita 

em 2010, é a primeira representante feminina a exercer o cargo de presidente do Brasil. A sua 

eleição demonstrou uma pequena mudança da visão brasileira em relação ao pertencimento de 

mulheres em cargos de poder, criando expectativas de melhorias nas ações do Estado voltadas 

para autonomia e enfrentamento a violência contra a mulher.  

Grande parte da expectativa gerada por muitos se dá pela crença de uma melhora no 

quadro de enfrentamento à violência contra as mulheres. Pertencendo ao mesmo partido, o 

Partido dos Trabalhadores (PT), que o antigo presidente, no primeiro mandato do Governo 

Dilma houve a permanência do importante marco para as políticas públicas voltadas para a 

mulher, a SPM com seu status de Ministério e seu orçamento, assim como as diretrizes 

formalizadas nos dois mandatos do Governo Lula.  

 No primeiro mandato do Governo Dilma Rousseff, a SPM, através do Decreto Nº 

7.765/2012, alcançou um maior protagonismo ao ter sua estrutura e os cargos alterados 

contribuindo para o seu fortalecimento institucional e ainda no primeiro mandato a SPM teve 

seu orçamento ampliado, assim como as diretrizes, planos de ação, metas e objetivos.  

O que contribuiu para aumentar as expectativas de um horizonte onde as pautas de 

gênero se consolidariam e se fortaleceriam. 

 3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 

CONTRA AS MULHERES NO GOVERNO DILMA (2011 – 2014) 

 

A SPM, coordenadora das políticas direcionadas às mulheres, subdivide sua atuação 

em quatro Secretarias e o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Dentre essas quatro 

Secretarias uma é específica para o enfrentamento à violência, a Secretaria de Enfrentamento 

à Violência contra as Mulheres (SEV). A SEV se pauta nas diretrizes do Pacto Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, de agosto de 2007, e tem como principais 

programas o  Ligue 180  (Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24h por dia durante 

todos os dias da semana.), A Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência 

(formada por um conjunto de ações e serviços públicos especializados de diferentes setores) e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.765-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.765-2012?OpenDocument
http://www.spm.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres
http://www.spm.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres
http://mulheres.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres/pacto/Pacto%20Nacional/view
http://mulheres.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres/pacto/Pacto%20Nacional/view
http://www.spm.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres/ligue-180
http://sistema3.planalto.gov.br/spmu/atendimento/atendimento_mulher.php


37 
 

o programa “Mulher: Viver sem Violência” (que consiste num conjunto de ações estratégicas 

de enfrentamento à violência contra a mulher). (www.spm.gov.br) 

O Programa “Mulher: Viver sem Violência”, de 2013, tem como eixos a humanização 

do atendimento às vítimas de violência sexual, prevista no  Decreto nº 7.958, de 13/03/2013, a 

criação da Casa da Mulher Brasileira – que centraliza serviços como delegacias especializadas 

de atendimento à mulher (DEAM), juizados e varas, defensorias, promotorias, equipe 

psicossocial (psicólogas, assistentes sociais, sociólogas e educadoras, para identificar 

perspectivas de vida da mulher e prestar acompanhamento permanente) e equipe para 

orientação ao emprego e renda, tornando mais simples e fácil o acesso da mulher aos serviços, 

além de poder contar com um ônibus que a leve até o local.  

No programa consta também a mudança do Ligue 180 para Disque 180 

(transformando em um disque denúncia, encaminhando para a SAMU e Polícia Militar, se 

necessário), além de aumentar a capacidade técnica existe a preocupação em ampliar a rede de 

atendimento a mais dez países (com atendimentos na Espanha, Itália e Portugal). A 

preocupação com o enfrentamento a violência ocorre não só em solo nacional, portanto, no 

projeto, estão em pauta seis núcleos de atendimento às mulheres em situação de violência nas 

fronteiras do Brasil com a Bolívia, Guiana Inglesa, Paraguai e Uruguai. (www.spm.gov.br) 

Segundo o Mapa da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, até setembro 

de 2014 existiam 1306 serviços especializados na prevenção e combate à violência contra a 

mulher. Desses 368 são DEAMs, 131 Postos/Núcleos/Secções de Atendimento à Mulher nas 

Delegacias Comuns , 42 são Defensoria Especializada, 22 Juizados e Varas Adaptadas, 58 

Promotoria Especializada/Núcleo de Gênero MP, 79 Juizados/Varas de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher, 249 Serviços/programas especializados de atendimento à mulher 

em situação de violência, 228 Centros Especializados de Atendimento à Mulher, 10 

NIAM/NUAM - Núcleos (Integrados) de Atendimento à Mulher e 42 Núcleos/Defensorias 

Especializados de Atendimento à Mulher.  

Devido à limitação do mapa da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher na 

qual só são indicados os serviços disponíveis no momento da pesquisa, sem maiores 

informações sobre os anos em que os serviços foram criados não é possível fazer um 

comparativo completo entre os serviços disponíveis antes de setembro de 2014. Contudo é 

possível fazer o comparativo com os dados disponíveis nos documentos relativos à Rede de 

http://www.compromissoeatitude.org.br/decreto-no-7-958-de-13032013-estabelece-diretrizes-para-o-atendimento-as-vitimas-de-violencia-sexual-pelos-profissionais-de-seguranca-publica-e-da-rede-de-atendimento-do-sistema-unico-de-saude/
http://www.spm.gov.br/


38 
 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (SPM,2011) e à aplicação da Lei Maria da 

Penha (CNJ, 2013). 

Todavia mesmo os dados disponíveis não são completos, ou seja, não são incluídos 

todos os serviços presentes em 2014, no caso do documento referente à Rede de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, incluindo o fato de não explicitarem quais 

serviços são enquadrados em algumas categorias.  

No gráfico abaixo se encontra o comparativo entre as políticas criadas até setembro de 

2014 e os dados presentes no documento produzido pela SPM em 2011, tendo como fonte o 

Sistema da Rede de Atendimento/SPM, com os dados obtidos em setembro de 2011. Nele são 

considerados o número de Centros de Referência, Serviços de Abrigamento, Defensorias 

Especializadas, DEAMs/PAMs. Juizados e Varas Adaptadas e Promotorias 

Especializadas/Núcleos de Gênero MP de 2003, 2007 e 2011.  

               

Fonte: Sistema de Rede de Atendimento/SPM (aceso em setembro de 2011) (apud SPM,2011), Rede de Enfrentamento à Violência                

contra a Mulher (acesso em 2014).  
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Fonte: Sistema de Rede de Atendimento/SPM (aceso em setembro de 2011) (apud SPM,2011), Rede de Enfrentamento à 

Violência                 contra a Mulher (acesso em 2014), Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania do CNJ (2013) 

 

Apesar das limitações na obtenção de dados, é possível perceber a ampliação no 

número de políticas públicas no primeiro mandato do Governo Dilma. Se comprometendo 

com os compromissos firmados nos Planos, Políticas e Pactos que servem de diretrizes para a 

criação e embasamento das políticas públicas direcionadas às mulheres.  

Entretanto, no questionário feito pelo Instituto Patrícia Galvão e Data Popular em 

2013 demonstram pouco conhecimento dos entrevistados em relação aos serviços da rede de 

enfrentamento à violência contra a mulher, com exceção das DEAMs que são conhecidas por 

97% deles. Em relação ao apoio do Estado às mulheres em situação de violência doméstica  as 

opiniões se dividiram, 46% acreditam que o as vítimas não podem contar com o apoio 

enquanto 47% afirmaram que sim.  

A percepção dos entrevistados sobre as políticas públicas e as ações do Estado 

direcionadas para o enfrentamento e prevenção da violência contra à mulher exibe um cenário 

onde as ações estatais ainda não conseguiram criar uma  sensação de credibilidade e confiança 

na população. A maioria dos entrevistados também acham que os crimes contra as mulheres 

nunca ou quase nunca são punidos e que a forma como a Justiça pune não reduz a violência, 

apesar de considerarem que a punição dos assassinos das parceiras aumentou.  

Além de analisar o número total de políticas também é importante perceber se o 

orçamento destinado às políticas públicas também aumentou, indicando a qualidade dos 
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serviços , se estarão sucateados o sem equipe e em plenas condições estruturais. Admitindo, 

no entanto, que o aumento do orçamento não é a única forma de analisar a qualidade dos 

serviços e não necessariamente o orçamento é utilizado de forma a melhorar o serviço.  

3.2 ORÇAMENTO 

 

Em seu primeiro mandato, nas Leis Orçamentárias Anuais (LOA), o orçamento seguiu 

a tendência de crescimento orçamentário observado no Governo Lula, principalmente no 

segundo mandato. A cada ano o orçamento destinado às mulheres  aumentou. Desde o início 

de seu primeiro mandato o orçamento se encontra na casa de centenas de milhões, tendo como 

orçamento para 2014 o valor de R$217.226.565, o maior até o momento. (www12. 

senado.gov.br/orcamento) 

Com o passar do tempo, o orçamento destinado ao combate à violência contra a 

mulher se transformou em orçamento para prevenção e enfrentamento da violência e depois 

foi adicionado parte do orçamento a ser destinado à autonomia da mulher. A alteração do tipo 

de programa ao qual o orçamento deve ser destinado demonstra uma mudança na forma de 

ver as políticas para a mulher, porque deixa de ser apenas para o combate da violência como 

também é percebido que além de um orçamento para a defesa e saúde da mulher, é necessário 

que ela tenha autonomia para poder ter um maior controle de sua própria vida. Muitas 

mulheres em situação de violência são obrigadas a permanecer nessa situação porque são 

dependentes economicamente de seus agressores.  

 Fonte: Plataforma Siga Brasil 
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 Fonte: Plataforma Siga Brasil 

O orçamento destinado, nas LOAs, especificamente ao combate e prevenção da 

violência contra a mulher também apresentaram aumento. Mesmo levando em consideração 

que o orçamento que consta nas Leis Orçamentárias Anuais não é utilizado em sua 

integralidade , pois a dotação inicial é baseada nos recursos previstos para o ano, dependendo 

ainda que o Governo indique quanto pode ser empenhado para ser executado e mesmo dentre 

o valor empenhado, ele não é pago integralmente. Todavia, o valor liquidado e pago no final 

do processo se mantém igual aos níveis mais altos constatados no Governo Lula. Porém, é 

preciso destacar que mesmo com o aumento do orçamento ele ainda representa menos que 1% 

do orçamento previsto nas LOAs. (www12.senado.gov.br/orcamento) 

A articulação tradicionalmente setorial cria um desafio para a articulação intersetorial 

necessária no combate à desigualdade de gênero, raça e etnia. Em pesquisas realizadas pelo 

Instituto Avon em 2009 e 2011 a maioria dos entrevistados demonstrou falta de confiança na 

proteção jurídica e policial.  

Deve ser considerado também que ainda existem resistências de ordem técnica e 

política na associação de recursos à programas que se enquadrem  na temática de gênero e/ou  

raça e etnia impedindo a criação de um orçamento que contenha todo o investimento .  E que 

ainda que em algumas áreas os avanços sejam significativos, o orçamento destinado a 

questões de gênero ainda se mostram incipientes e insuficientes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando sob a ótica estrita da história das políticas públicas direcionadas às 

mulheres e especificamente às políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres no 

Brasil é possível perceber que durante o primeiro mandato da presidente Dilma houve a 

manutenção dos avanços conquistados, do mesmo modo que a expansão das politicas tanto 

em números, como em linhas de ação e também  no orçamento direcionados ao enfrentamento 

e prevenção à violência contra a mulher.  

Contudo, embora nas LOAs e nas execuções de orçamento ele represente aumento ou 

estabilização do nível de pagamento, ainda assim o valor destinado às políticas públicas 

voltadas para as mulheres continua a representar uma baixa porcentagem em comparação com 

o orçamento total previsto e o valor empenhado e pago representem uma porcentagem menor 

ainda se comparado com o valor orçado nas LOAs. 

Nos últimos o Brasil subiu da 7ª posição para a 5ª posição num grupo de 83 países no 

ranking de homicídios femininos, com, por exemplo, uma taxa 48 vezes maior do que a do 

Rei Unido, que ocupa a 75ª posição (Waiselfisz, 2015) . De 2009 para 2013 a taxa de 

homicídio feminino (em 100 mil mulheres)  no Brasil subiu de 4,4 para 4,8.  

Em relação às políticas públicas, embora o número tenha aumentado, elas continuam 

desacreditadas e muitas delas são pouco conhecidas pela população em geral. Com exceção 

das delegacias, que foram os primeiros serviços de combate à violência, os demais ainda são 

pouco citados pelos entrevistados em pesquisas de percepção. Embora a maioria considere 

que as mulheres estão mais seguras depois da Lei Maria da Penha.  

        Uma demonstração de que as políticas para as mulheres não se consolidarão e 

não foi possível passar à população a importância dessa pauta são os acontecimentos 

ocorridos no início do segundo mandato do Governo Dilma que são muito similares ao 

ocorrido no passado com o CNDM. Devido a instabilidades políticas, a Secretaria de Politicas 

para as Mulheres acabou perdendo seu status de ministério, sendo fundido com os Ministérios 

de Igualdade Racial e de Direitos Humanos. Posteriormente a perda do status de Ministério, 

no Governo interino do Presidente interino, Temer, se tornando parte do Ministério da Justiça 

e Cidadania. 
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A violência de gênero possui um caráter complexo por estar presente em todas as 

estruturas e símbolos presentes na sociedade, e combate-la se torna uma tarefa árdua. Porém é 

necessário perceber a gravidade da violência no contexto brasileiro. A sociedade brasileira, e 

consequentemente o Estado brasileiro, pode até reconhecer a violência em algumas formas 

que ela se apresenta, mas a percepção ainda é muito superficial.  
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