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RESUMO 

 
O presente trabalho busca analisar a relação entre as formas de violência praticadas contra as 

mulheres e o direito à moradia como uma forma de emancipação feminina e efetivação dos 

seus direitos humanos. A violência contra a mulher é um fenômeno há muito conhecido 

socialmente, entretanto, a sua análise a partir de uma ótica relacionada ao direito à moradia, 

ainda é pouco discutida no âmbito jurídico, por isso a relevância de levantar essa discussão, 

pois através desta, será possível analisarmos como ampliar essa reflexão na seara do Direito, 

principalmente na atualidade. Quanto à metodologia, a pesquisa é qualitativa e 

multidisciplinar, tem perfil jurídico-sociológico e envolve raciocínio indutivo e dedutivo, a 

partir do marco teórico-metodológico da Teoria Crítica da sociedade capitalista e do Direito. 

As fontes primárias consistem em livros e artigos das áreas de Direito, Política, Sociologia e 

Direitos Humanos, abordadas com as técnicas de pesquisa de revisão bibliográfica e análise 

documental. 

 

Palavras-Chave: Mulheres; violência de gênero; Direito à moradia; Direitos Humanos; 
interseccionalidade. 



 

ABSTRACT 

 
The present paper seeks to analyze the relationship between violence against women in urban 

space and the right to habitation as a form of female emancipation and protection of their 

human rights. Violence against women is a phenomenon already well known to all; however, 

its analysis from a perspective related to the struggle for the Right to housing, is still little 

discussed in the juridical scope, so the relevance of raising this discussion, because through 

this, it will be possible to analyze how to broaden this reflection in the area of Law, especially 

nowadays. As for the methodology, the research is qualitative and multidisciplinary, has 

legal-sociological profile and involves inductive and deductive reasoning. From the 

theoretical-methodological framework of the Critical Theory of capitalist society and Law. 

The primary sources consist of books and articles from the areas of Law, Politics, Sociology 

and Human Rights, approached with bibliographic review and document analysis research 

techniques. 

 

Keywords: Women; gender violence; right to habitation; human rights; intersectionality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 Apresentação do tema 

 
O presente trabalho objetiva estabelecer uma relação entre a violência doméstica e 

familiar praticada contra as mulheres e o Direito à moradia, como um instrumento de 

emancipação
1
 feminina e efetivação de direitos humanos. A partir de uma contextualização 

sobre as origens dessa violência contra as mulheres, é possível apontar as causas de 

ocorrência desse fenômeno, o qual deriva da histórica concepção construída por uma 

sociedade patriarcal de que a mulher pertence tão somente ao espaço privado, excluindo-a das 

discussões públicas. 

A história da sociedade brasileira foi e ainda é marcada por um cenário no qual as 

mulheres são dominadas. A concepção de que as mulheres pertenciam ao espaço privado e ao 

lar, com a sua figura sempre atrelada ao ambiente doméstico, fez com que nossa história fosse 

construída baseada na exclusão e opressão decorrentes desse sistema patriarcal de construção 

social. O espaço público nunca nos pertenceu. Os lugares de poder e de tomada de decisão 

nunca foram nossos. 

Nossos direitos, por isso, foram conquistados tão tardiamente, diferentemente das 

violações às nossas necessidades mais básicas, essas nos acompanham desde sempre. Ainda 

nesse enfoque, me voltarei a abordar mais especificamente sobre a violência sofrida pelas 

mulheres negras, pobres e periféricas, pois elas são as principais figuras presentes na luta pelo 

Direito à moradia e também as principais vítimas das violências sofridas pelas mulheres no 

Brasil. 

A figura da mulher sempre foi atrelada à noção de espaço privado. À mulher era 

destinado o cuidado do lar, dos filhos e do marido, tendo o papel de cuidadora, mas não de 

possuidora. O papel de proprietário da casa era destinado ao homem, que era visto como o 

chefe da família, o detentor do poder familiar e gestor do lar. Por isso, a sociedade e o próprio 

 

 

 

1 
O sentido atribuído à palavra “emancipação” trazida nesse trabalho tem relação com a noção de ruptura com 

estruturas sociais. Esse rompimento seria fruto da libertação da mulher da concepção machista presente 

historicamente na sociedade, oriunda da construção patriarcal em que a mulher não pertence à luta social e 

política. Isso aprisionou a mulher por muito tempo, e acontece até hoje, quando a figura da mulher é vista como 

objeto dominado e subalternizado, não como sujeito de direitos. A emancipação, no sentido proposto pelo 

presente trabalho, é colocada como uma forma de libertação da mulher desse quadro de dominação que foi para 

ela historicamente construído. Seria o seu descobrimento como pessoa, a conquista de sua autonomia como 

mulher e cidadã, capaz de ocupar os espaços de luta, tomada de decisão e discussões públicas de maneira 

autônoma e independente. 
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ordenamento jurídico foram sendo construídos a partir dessa concepção, de ser a mulher 

objeto e não sujeito de direitos, gerando a objetificação e dominação dos corpos das mulheres. 

Sendo assim, as formas de violência contra as mulheres e as opressões sofridas por 

estas durante muito tempo se enclausuraram dentro da noção de ambiente doméstico, 

portanto, não eram um assunto de discussão ou preocupação pública. O próprio ordenamento 

jurídico acabava por ratificar essa violência, já que não a combatia e nem discutia. Era como 

se essa violência contra as mulheres fossem um fenômeno existente, porém, invisível aos 

olhos do Direito e da proteção jurídica. 

Diante desse cenário, muitas mulheres vítimas de violência não se libertavam dessa 

situação, e isso acontece ainda hoje por diversas razões. Muitas mulheres se sentem culpadas 

pela violência que sofrem e a própria sociedade também a culpa e oprime ainda mais. Além 

disso, outras questões concretas também impedem que a mulher vítima de violência rompa 

com esse ciclo como, por exemplo, o medo de não ter para onde ir, muitas vezes com filhos. 

Também há casos em que a mulher teme sair de casa porque não sabe como irá se sustentar; 

pelo medo de correr risco de vida; dentre outros tantos medos que tornam essas mulheres 

prisioneiras dentro de suas próprias casas. E é justamente nesse espaço da casa onde se 

encontra o maior palco da prática de violência contra as mulheres, nesses casos. 

A casa, portanto, pode representar diversas situações: local de abrigo, de união 

familiar, de construção das primeiras relações sociais e afetivas, mas também, nesses casos, 

pode ser palco de práticas de diversas formas de violência contra mulheres. E, na maioria das 

vezes, quando uma mulher resolve se libertar dessa situação de violência, é da casa que ela sai 

e, muitas vezes sem ter para onde ir, mais uma vez, a casa acaba se tornando mais um dos 

tantos objetivos para serem alcançados. E, nesse momento, é estabelecida a relação entre a 

violência doméstica e familiar contra as mulheres e a busca pelo direito à moradia. 

A partir desse enfoque, busco estabelecer qual é o paralelo existente entre a violência 

contra as mulheres e o Direito à moradia, a partir de um olhar voltado a analisar de que 

maneira o ingresso da mulher na luta pela efetivação do Direito à moradia, por causa de uma 

situação de violência sofrida, traz para ela uma emancipação ainda maior porque rompe com 

esse ciclo de violência e subordinação da mulher. Na maioria das ocupações de luta por 

moradia as mulheres assumem um papel de liderança, e isso ocorre porque a luta por moradia 

para a mulher, especialmente, possui uma motivação peculiar. 

A sociedade brasileira, como já dito, é marcada por uma concepção baseada no 

modelo patriarcal em que à mulher era destinado o lar e o ambiente privado, por isso, a luta 

por moradia também acaba sendo muito marcada pela figura feminina. A mulher quem deve 
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lutar pela casa e pelo local para criar seus filhos pois, como mãe, esse é o seu papel. Porém, é 

justamente ao se engajarem nessa luta por moradia que essas mulheres se emancipam dessa 

concepção patriarcal que a sociedade machista e sexista lhe impôs. 

A mulher ao lutar por moradia passa a encontrar sua verdadeira autonomia, ao se 

enxergar como ser humano autônomo, capaz de lutar pelos seus direitos e dos seus. Nessa 

luta, ela passa a se ver como cidadã e como alguém capaz de pensar, reivindicar seus direitos 

e de seus filhos. Direito à educação, à cultura, participação política, ao trabalho, à cidade. A 

luta por moradia da mulher é uma luta muito maior do que uma simples luta por um teto. É a 

sua verdadeira libertação. 

As ocupações urbanas, nesses casos, num primeiro momento acabam sendo um 

refúgio para essas mulheres. Ali, elas encontram um local para viver e se abrigar. Após esse 

momento, se engajam e lideram as lutas pelo Direito à moradia e Cidade, levantando 

movimentos que, além da moradia em si, reivindicam outros direitos tão importantes quanto 

esse, como o direito à creche, ao trabalho e mobilidade urbana, por exemplo. É nas ocupações 

também que essas mulheres veem efetivados alguns direitos fundamentais que, por vezes, lhes 

eram ausentes antes de viverem lá. 

Como exemplos, temos as oficinas de capacitação profissional, que possibilitam à 

essas mulheres obterem renda; as rodas de conversas de gestantes e sobre sexualidade, 

efetivando o direito à saúde; as palestras sobre direitos da criança e adolescente, direitos do 

consumidor, possibilitando à população da ocupação o direito à informação; a efetivação do 

direito à educação, com o auxílio no ingresso dessas mulheres em pré-vestibulares sociais. A 

luta por moradia, portanto, para uma mulher vítima de violência representa muito mais do que 

um fim em si mesma, sendo uma ferramenta de luta e resistência. E as ocupações, nesse 

sentido, tornam-se um meio dessas mulheres lutarem por seus direitos, resistirem à violência 

em si e também de encontrarem ali a efetivação de alguns direitos que, talvez, elas nunca 

sequer tenham tido acesso, apesar desses direitos serem considerados como Direito Humanos 

e, portanto, deveriam ser assegurados a todas as pessoas, independentemente de gênero, raça 

ou classe. 

Ainda nessa temática, analisarei o importante papel que as ocupações para abrigo de 

mulheres vítimas de violência exercem como um primeiro espaço de acolhimento para essas 

mulheres, destacando como essas ocupações acabam por vezes sendo um auxílio para o 

próprio Poder Judiciário, que não tem como atender a demanda de abrigar tantas mulheres 

agredidas que ficam desabrigadas após denunciarem as violências sofridas. 
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Ainda nesse viés, há a figura das Universidades Públicas que, com seus projetos e 

ações extensionistas, auxiliam técnica e politicamente essas ocupações para acolhimento de 

mulheres, assim como as ocupações de luta por moradia, fornecendo o que, em não raras 

vezes, lhes é precariamente fornecido pelo poder estatal. Auxílio técnico, através de 

graduandos de arquitetura e urbanismo, por exemplo; jurídico, através dos estudantes de 

Direito que prestam assessoria jurídica às ocupações; psicólogos, nutricionistas, assistentes 

sociais. 

Há que se destacar também o importante papel exercido pela Defensoria Pública, 

através dos seus Núcleos específicos para tratar sobre a questão das mulheres e também da 

moradia como, por exemplo, o NUTH – Núcleo de Terras da Defensoria Pública do Rio de 

Janeiro, que trata especificamente de questões relacionadas ao direito à moradia e 

regularização fundiária, com defensoras públicas que, muito mais que profissionais 

qualificadas tecnicamente são verdadeiras militantes na luta pelo Direito à moradia. 

 

1.2 Do sujeito pesquisadora ao objeto pesquisado 

 
Acredito ser fundamental ressaltar, primeiramente, que esse trabalho é fruto não só 

de uma pesquisa acadêmica, mas de uma história de vida. Ele é inspirado na minha própria 

história e de minha mãe, uma mulher negra, nordestina, muito guerreira e que teve a sua vida 

marcada por um contexto de violência grave que, por algum tempo, se fez presente em sua 

vida deixando marcas que geraram consequências não somente para ela, mas, para mim. 

Eu nasci em Salvador/Bahia, em uma família formada por Giovana, uma mulher 

negra que veio de uma família muito pobre, que passou muita fome e que só tinha uma casa 

pequena, que foi construída pelo meu bisavô para uma família inteira, de mais de 10 pessoas, 

morar. Já meu pai, Eric, é de Belém/Pará e conheceu a minha mãe quando esta tinha apenas 

14 anos de idade, enquanto ele já tinha 18 anos, trabalhava e fazia faculdade. Meu pai  

também veio de uma família muito pobre de Belém, mas minha avó fugiu para a Bahia 

sozinha com os três filhos pequenos, devido à violência que sofria pelo meu avô. Em seguida, 

após muito trabalhar, conseguiu proporcionar aos filhos a oportunidade de terem uma vida 

melhor. Minha avó foi a primeira mulher negra a ingressar e conseguir se formar no curso de 

Odontologia da Universidade Federal do Pará (UFPA). 

Aos 19 anos, após minha bisavó falecer, minha mãe descobriu estar grávida de mim 

e então foi viver com meu pai. Em princípio, a relação entre eles era comum, como qualquer 

outra. Entretanto, depois de um tempo a violência e as agressões tomaram conta do 

relacionamento, que se tornou extremamente abusivo. Nesse meio tempo eu nasci e, durante 
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os primeiros quatro anos de minha vida, vivenciei e muitas vezes presenciei momentos de 

horror vividos na casa em que morávamos, uma casa que foi completamente destruída pelas 

brigas que assolaram o lar. Não vou me ater aqui a descrevê-las porque considero muito 

pesadas, e também porque como era muito pequena, praticamente não me lembro desses 

momentos, e agradeço a Deus imensamente por não lembrar. 

Em uma dessas brigas, minha mãe relata que me viu embaixo da cama, escondida, 

tremendo e com muito medo, diante da intensidade da discussão. Segundo minha mãe, nesse 

momento ela percebeu que, ou ela ia embora, ou, muito provavelmente, eu ia ficar órfã de pai 

ou mãe. Foi então que ela decidiu fugir para o Rio de Janeiro, a fim de tentar virar a página e 

reescrever sua história. Minha infância então foi marcada pela sua luta para, no Rio de 

Janeiro, me proporcionar a oportunidade de nunca passar pelo que ela passou na vida. Nós 

morávamos em uma kitnet em Belford Roxo, Baixada Fluminense, que era minúscula. 

Dormíamos em um sofá-cama e almoçávamos uma quentinha; que dividíamos para nós duas. 

Minha mãe trabalhava como caixa numa farmácia durante o dia e à noite fazia faculdade no 

Centro do Rio. Chegava em casa de madrugada, a vida era muito difícil. 

Os anos passaram, minha mãe terminou a faculdade, conseguiu um emprego, no qual 

ela entrou como estagiária e está até hoje, e nossa vida finalmente mudou. Eis que surgiu, 

então, o Programa Minha Casa Minha Vida de arrendamento social. O Programa funcionava 

de forma a possibilitar que pessoas de baixa renda, a partir do sorteio de apartamentos, 

financiassem o imóvel pagando preços menores. Minha mãe, então, se inscreveu e foi 

sorteada. Mudamo-nos para o Engenho da Rainha, um bairro da Zona Norte do Rio de 

Janeiro. Posso afirmar que ter esse apartamento foi a oportunidade que nós precisávamos para 

mudar ainda mais a nossa história. Através dele, pudemos morar num lugar digno, minha mãe 

pôde me colocar numa boa escola, onde pude me preparar para ingressar na Universidade, na 

qual entrei logo após terminar o ensino médio, aos 17 anos de idade. 

Essa é uma parte da minha história de vida, que mostra como e por quê optei por 

trazer para o presente trabalho aquelas partes que considero relevantes para essa pesquisa, por 

ilustrarem a relação que a violência contra as mulheres tem com a busca pelo Direito à 

moradia, e o quanto esse direito é fundamental e capaz de mudar os rumos de muitas vidas. 

Costumo dizer que nada acontece por acaso e, com certeza, ter vivido todas essas 

experiências contribuiu significativamente para que eu chegasse até aqui hoje. Não foi por 

acaso que ingressei, através de aprovação em processo seletivo, no projeto de extensão 

“Assessoria jurídica para efetivação do Direito à Cidade e do Direito à moradia”, coordenado 

pelo Prof. Dr. Enzo Bello e financiado pela Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal 
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Fluminense (PROEX-UFF), no âmbito do Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e 

Urbanos (NEPHU-UFF). 

O NEPHU é um programa da UFF formado por alguns cursos: Arquitetura, 

Engenharia, Direito, Serviço Social e Comunicação Social. Em 2018, havia muitos bolsistas, 

entretanto, com o contigenciamento de gastos, em 2019 esse número caiu drasticamente. 

Entretanto, ainda assim, consegui ser bolsista tanto em 2018 quanto em 2019. Ao longo do 

desenvolvimento do projeto de extensão, pude participar de diversas atividades em que pude 

ter contato direto com representantes de ocupações de luta por moradia e movimentos sociais 

de luta por moradia. 

No NEPHU, acompanhei as reuniões do Fórum de luta por moradia, que são  

reuniões quinzenais onde os moradores se reúnem com os membros do NEPHU; também 

participei de visitas à algumas ocupações em Niterói e Maricá; participei do curso de extensão 

sobre Direito à Cidade e Direito à moradia promovido peo NEPHU no segundo semestre de 

2018; acompanhei atos dos movimentos de luta por moradia no Rio de Janeiro, assim como a 

votação do Plano Diretor de Niterói, a qual gerou um artigo publicado na revista Empório do 

Direito, em fevereiro de 2018. 

A vivência no NEPHU me trouxe muitos aprendizados. Pude conhecer o que é o 

Direito à Cidade, assim como o Direito à moradia. Pude entender que esses direitos 

significam muito mais que estar na cidade e ter uma casa para morar. Moradia significa luta 

política e resistência nas cidades. E cidades, por sua vez, significa muito mais que o direito a 

transitar pelas ruas e espaços públicos. Significa pertencer ao ambiente urbano com 

dignidade. A cidade também precisa ser um local de efetivação da dignidade da pessoa 

humana, e isso significa permitir que todas e todos transitem nas cidades com segurança, 

mobilidade e, principalmente, sem serem agredidas e violentadas. 

Nesse sentido, comecei a observar que, no NEPHU, não havia ainda em nenhum dos 

projetos dos cursos participantes do Programa, algum que tivesse abordado a questão de 

gênero no Direito à Cidade e no Direito à moradia. Foi então que decidi pesquisar sobre isso 

dentro do ambiente do NEPHU e dos movimentos de luta por moradia. Percebi que não era 

possível pensar em Direito à Cidade e Direito à moradia sem fazer um recorte de gênero, raça 

e classe, porque esses direitos são sentidos e vividos de formas diferentes a depender do 

gênero, raça e classe a que a pessoa pertença. 

Ainda nesse contexto, diante de tudo que aprendi, ouvi e vivenciei no NEPHU, 

descobri que gostaria de pesquisar sobre gênero e Direito à cidade e Moradia não por si 

mesmos, e sim que gostaria de entender o porquê de, na verdade, ser tão diferente o Direito à 
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Cidade e o Direito à moradia para as mulheres. E, mais do que isso, entender o motivo pelo 

qual as mulheres sofrem violências dos mais diversos tipos e, muitas vezes, são as cidades o 

palco principal dessa violência. Quando não são as cidades, a casa representa também, na 

maioria dos casos, o lugar onde são praticadas essas violências. 

Isso me fez pesquisar mais a fundo a questão das tantas violências praticadas contra 

as mulheres e sua relação com o Direito à Cidade e Moradia. Em decorrência disso, descobri 

uma ocupação em Porto Alegre que abriga especificamente mulheres vítimas de violência. 

Uma ocupação que foi criada por um movimento de mulheres, e que foi pensada para ser um 

abrigo para essas mulheres agredidas. Imediatamente, pensei que precisava ir até lá. 

Precisava conhecer aquele lugar não para fazer tão somente um estudo ou uma 

pesquisa acadêmica, mas, principalmente, para enxergar como era, de fato, a realidade que 

tanto li nos livros e artigos acadêmicos. E, ao relacionar minha história de vida com a 

experiência vivenciada no NEPHU e também com a visita à ocupação para acolhimento de 

mulheres vítimas de violência em Porto Alegre, juntamente com os estudos adquiridos ao 

longo desse tempo, cheguei ao desenvolvimento da presente pesquisa. 

Através desse projeto, pude enxergar e descobrir que existem muitas mulheres que 

um dia passaram pelo que eu e minha mãe passamos e, mais do que isso, constatei que sou 

uma mulher capaz de auxiliar essas mulheres a mudarem a sua história, como mudamos a 

nossa. Assim, em decorrência dessa conjunção de fatores pude, finalmente, me encontrar. Por 

fim, espero, através da pesquisa acadêmica e também da atuação como advogada, poder lutar 

ao lado das mulheres para que possamos juntas construir uma nova história, assim como 

minha mãe me auxiliou a construir a minha. 

 

1.3 Trajetória da pesquisa 

 
O direito à moradia ainda não é considerado um tema de pesquisa recorrente no 

âmbito jurídico, porém, se mostra essencial para entendermos a construção das cidades e da 

sociedade. A violência contra a mulher possui relação íntima com a luta pelo Direito à 

moradia porque, em muitos casos, é exatamente por causa de violências sofridas que muitas 

mulheres se veem obrigadas a lutarem para ter um lar, o que acaba por torná-las, em muitos 

casos, as grandes ativistas e líderes nos movimentos de luta pelo Direito à moradia. 

A partir dessa ideia, apresento o seguinte problema de pesquisa: Qual a relação que a 

violência contra a mulher possui com o direito à moradia e de que maneira a luta por moradia 

proporciona à mulher seu empoderamento e emancipação? Quando uma mulher em situação 

de violência doméstica e familiar resolve romper com esse ciclo e ir para uma ocupação para 
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acolhimento de mulheres vítimas de violência e de lá acaba sendo encaminhada para uma 

ocupação de luta por moradia, por exemplo, o seu ingresso nessa luta acaba sendo um meio  

de independência para ela, que passa a enxergar que é capaz de ir muito mais além do que 

buscar por uma moradia. O Direito à moradia então se torna um instrumento de emancipação 

feminina, quando a mulher se fortalece a partir da luta coletiva no movimento. 

Nesse sentido, busco estabelecer a relação existente entre as violências praticadas 

contra as mulheres e o Direito à moradia. A violência praticada contra uma mulher, nas suas 

mais diversas formas, seja a violência doméstica e familiar, ou até mesmo as violências que 

ocorrem no espaço urbano configuram uma grave violação de direitos humanos. 

Quando uma mulher decide, finalmente, romper com esse quadro de violência que 

sofre e sai de casa, ela encontra alguns desafios. E um deles é a luta pelo Direito à moradia, já 

que, por vezes sem ter onde morar, essas mulheres acabam indo parar em ocupações. Essas 

ocupações podem ser tanto as ocupações dos movimentos de luta por moradia, ou até mesmo 

as ocupações para acolhimento de mulheres vítimas de violência, porém, essas ocupações 

somente existem em três estados do Brasil. 

O objeto desse trabalho é, especificamente, analisar a violência sofrida pela mulher 

no ambiente doméstico, a violência que acontece dentro de casa, observando como ela se 

relaciona com o Direito à moradia, de modo que a luta por esse direito traz para essa mulher 

uma emancipação no sentido de que ela rompe com essa relação de violência e se enxerga 

como sujeito de direitos humanos, direitos esses que são efetivados nas ocupações, sejam as 

de acolhimento de mulheres ou nas ocupações urbanas. 

Essa pesquisa se mostra relevante, portanto, porque visa a dar uma maior visibilidade 

à discussão, demonstrando que as violências sofridas pelas mulheres podem ter reflexos em 

todos os direitos fundamentais que, teoricamente, lhe são assegurados pela nossa 

Constituição, inclusive, o Direito à moradia. Entretanto, a própria luta por moradia acaba se 

tornando um meio dessas mulheres se empoderarem e lutarem, a partir dos movimentos de 

mulheres em conjunto com os movimentos de luta por moradia. E a partir desse engajamento, 

essas mulheres se fortalecem e passam a enxergar que são capazes de lutarem pela efetivação 

de outros direitos fundamentais que também lhes são negados por causa dessa concepção de 

pertencimento da mulher somente ao ambiente privado, tais como o direito à cidade, ao 

espaço urbano e à mobilidade urbana, por exemplo. 
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Além disso, analisarei o fenômeno da violência contra a mulher traçando um paralelo 

com o Direito à moradia, de modo a estabelecer uma relação de causa e consequência, 

apontando como, nesses casos, o papel das ocupações
2
 de acolhimento à mulheres vítimas de 

violência em articulação com outras ocupações dos movimentos de luta por moradia, 

especificamente, se mostram essenciais para cobrir a ausência de assistência do Estado. As 

ocupações acabam possibilitando a essas mulheres a oportunidade de encontrarem apoio, 

proteção e, muito mais do que isso, de efetivarem o acesso à uma série de direitos tais como 

moradia, lazer, educação, saúde e cultura, que fazem parte do próprio Direito à moradia e 

Cidade. Entretanto, a marginalização, o preconceito e a pejoratividade com que o Poder 

Público e a própria sociedade enxergam as ocupações acabam por, muitas vezes, fazer com 

que essas ocupações sejam destruídas e essas mulheres se vejam novamente sem rumo. 

Por fim, abordarei a importância que a Universidade Pública, através dos projetos de 

pesquisa e extensão, tem exercido junto aos movimentos de luta por moradia, e como 

poderíamos pensar em soluções jurídicas e também de Políticas Públicas e sociais para 

diminuir esse déficit habitacional tão grande, assim como refletir em como poderia ser 

melhorada a prestação de assistência às mulheres vítimas de violência que procuram por um 

lugar digno para morar. 

Também é muito importante destacar como o processo de construção desse trabalho 

se deu ao longo do tempo e como as concepções e reflexões foram se modificando com o 

avançar da pesquisa. Quando pensei em analisar a relação existente entre violência contra as 

mulheres e Direito à moradia, em princípio, imaginei que não haveria dificuldade em 

estabelecer tal relação, pois havia entre eles uma relação de causa e consequência direta. 

Entretanto, com o avançar do estudo e orientação que me foi transmitida, cheguei a pensar 

que, na verdade, a questão da violência contra as mulheres e do Direito à moradia não 

necessariamente possuíam uma relação direta entre si de causa e consequência imediata. 

Porém, ao concluir este trabalho percebi que a luta pelo Direito à moradia pode ser uma das 

consequências da violência contra a mulher e que, a partir dessa luta, é possível à mulher 

romper não só com esse ciclo de violência, mas também alcançar sua emancipação social e 

politicamente, além de poder ter acesso a alguns direitos humanos que, possivelmente, lhes 

eram negados enquanto estavam presas nesse cenário de violência. 

 

2 As ocupações para acolhimento de mulheres vítimas de violência que foram usadas como referência para esse 

trabalho são as do Movimento de Mulheres Olga Benário, o qual possui três ocupações destinadas a receber 

somente mulheres vítimas de violência, e que possuem sedes no Brasil nos estados de Minas Gerais, São Paulo e 

Rio Grande do Sul. 
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E o maior desafio proposto para mim, nesse momento, foi tentar buscar descobrir 

qual seria, portanto, a real ligação que eu poderia fazer entre violência de gênero e luta por 

Direito à moradia. Hoje, posso dizer que essa foi uma das tarefas e desafios mais difíceis que 

encontrei durante a minha graduação. Ao ponto de me fazer sentir necessidade de buscar 

enxergar na prática tudo o que eu estava lendo na teoria para que pudesse, talvez, de maneira 

mais sensitiva, perceber uma questão que pudesse até ser óbvia, mas que precisava ver com 

meus próprios olhos para perceber o que estava diante de mim e que por, talvez, eu estar tão 

imersa em ideias teóricas, estivesse me passando desapercebida. 

 

1.4 Metodologia 

 
Quanto à metodologia, a pesquisa é qualitativa e multidisciplinar, tem perfil jurídico- 

sociológico e envolve raciocínio indutivo e dedutivo. O marco teórico-metodológico é a 

Teoria Crítica da sociedade capitalista (HORKHEIMER, 1983) e do Direito (LYRA FILHO, 

1982). As fontes primárias consistem em livros e artigos das áreas de Direito, Política, 

Sociologia e Direitos Humanos, analisados a partir das técnicas de pesquisa de revisão 

bibliográfica e análise documental. Importante destacar, ainda, as principais categorias 

teóricas juntamente com os respectivos autores apresentados e explorados ao longo do 

trabalho: Direitos Humanos (MELLO, 2017; IKAWA, 2009; PIRES, 2016); 

interseccionalidade (DAVIS, 2016; CRENSHAW, 1989; PIRES 2016); racismo e sexismo 

(GONZÁLEZ, 1984); gênero (SAFFIOTI, 2011) e Direito à moradia (LEHFELD, 1988; 

ROLNIK, 2010; SARLET, 1993). 

Importante destacar também que a ocupação utilizada neste trabalho para ilustrar os 

argumentos apresentandos, a ocupação Mulheres Mirabal, em Porto Alegre, é mencionada tão 

somente com a finalidade de ilustração dos argumentos expostos. Os relatos trazidos pelas 

coordenadoras das ocupações, assim como as narrativas das experiências vividas são para fins 

de fundamentação e ilustração das ideias. Não houve o desenvolvimento de pesquisa empírica 

na ocupação pois, num trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa desse porte não se 

mostra cabível, devido a sua complexidade de desenvolvimento. 

Fundamental destacar, ainda, o fato do presente trabalho ser escrito em primeira 

pessoa do singular. A intenção é, além de demonstrar mais uma forma de emancipação, trazer 

uma descortinação do modelo hegemônico de colonialidade do saber e da produção de 

conhecimento (RIBEIRO, 2017), de modo a concretizar um trabalho que traga em debate 

novas epistemologias, desenvolvendo uma pesquisa marcada por esse caráter decolonial, que 
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rompe com os saberes advindos de uma estruturação do conhecimento marcada pela 

hierarquização e subalternização. 
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2 A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL 

 
A violência contra as mulheres no Brasil, assim como em muitos outros países, 

também surge a partir da construção desse sistema patriarcal de sociedade, em que a mulher 

tem sua figura restrita às relações privadas enquanto que ao homem está destinado o espaço 

público e as relações sociais, políticas e econômicas. Este capítulo tem como objetivo, 

primeiramente, fazer uma contextualização sobre a construção social da violência contra as 

mulheres no Brasil, indicando que essa violência traz consigo a noção de interseccionalidade, 

no que se refere ao necessário recorte de raça e classe que é preciso fazer quando se pensa em 

violências sofridas pelas mulheres. 

Em seguida, trazendo o tema para a atualidade, destaca-se um gráfico no qual são 

apontandos quais os principais tipos de violência sofridos por mulheres, comparando os 

índices de violências física, sexual, patrimonial e psicológica, gerando também uma reflexão 

acerca do porquê ocorrer mais um tipo de violência do que outro, por exemplo. 

Por fim, o presente capítulo objetiva demonstrar qual o papel que o Direito exerceu 

na ratificação da violência contra as mulheres no Brasil, e como o ordenamento jurídico tratou 

a questão ao longo do tempo, estabelecendo um panorama temporal, ressaltando como era no 

passado e como é na atualidade. 

 

2.1 Uma breve contextualização 

 
Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o surgimento da violência contra as 

mulheres no Brasil está estritamente ligada à ideia de interseccionalidade, não como uma 

forma de violência, mas como um dos elementos que perpassam a violência, sendo 

fundamental ressaltar que interseccionalidade não é uma categoria acadêmica (CRENSHAW, 

1989). Nesse sentido, não podemos ignorar o fato de que a violência sofrida pelas mulheres 

possui cor e raça, e que não é possível pensar na violência contra a mulher desconsiderando as 

relações de subordinação que foram criadas em decorrência do sexismo, patriarcalismo e 

racismo. Não é possível enxergar a violência contra as mulheres a partir de uma visão 

unificada, porque essa violência, apesar de ser generalizada e atingir as mulheres como um 

todo, é sentida de formas diferentes entre mulheres brancas e negras, pobres e ricas. 

A violência contra a mulher tem sua raiz na formação de uma sociedade machista, 

hierarquizada e patriarcal desde o período do Brasil escravista e colonial, como destaca Thula 

Pires (2016, p. 3): 
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A narrativa histórica dos colonizadores determinou a matriz de humanidade que 

serve de parâmetro para as definições de proteções necessárias a todas as outras 

interseccionalidades sociais. Como essa concepção é incapaz de absorver outros 

perfis, há uma hierarquização entre seres humanos, saberes e cosmovisões que são 

invisibilizadas para que não ponham em risco o projeto de dominação colonial que a 

sustenta. 

 

Desde essa época, as mulheres eram tão somente enxergadas como objeto: deveriam 

cuidar dos filhos, do lar e satisfazer seus maridos, sendo destinadas tão somente à casa e ao 

ambiente privado. A mulher não era concebida e nem sequer aceita nos espaços públicos. O 

seu lugar não era ali, pois deveria pertencer ao espaço privado. A divisão entre público e 

privado gerou a perspectiva de alguns indivíduos em detrimento de outros. A universalidade 

de uma única esfera pública é, portanto, danosa porque são silenciadas outras realidades, 

contribuindo para a desigualdade de gênero (MIGUEL, BIROLI, 2014). 

Essa era a realidade mais próxima das mulheres brancas, pois as mulheres negras e 

escravas eram ainda mais exploradas, porque eram enxergadas como objeto de trabalho, 

sendo totalmente desprovidas de gênero, e eram submetidas a tarefas muito pesadas, 

desumanas e degradantes. Como se não bastasse, as mulheres negras escravas ainda eram 

submetidas à violências sexuais (GONZALEZ, 1984). Angela Davis, analogamente, em sua 

obra “Mulheres, raça e classe” destaca que era comum nessa época que as escravas fossem 

estupradas por seus senhores e violentadas de todas as formas possíveis, porque sob a visão 

dos senhores, elas não eram seres humanos e sim objetos sobre os quais eles poderiam fazer o 

que quisessem, usar para o trabalho quando necessário ou para o satisfazer seus desejos 

sexuais quando assim desejasse. 

Interessante destacar como, apesar de tanto tempo ter passado desde a época do 

Brasil Colonial, ainda se observa até os dias atuais o mesmo perfil de violência, conforme 

demonstram os dados no Gráfico 1, que foram divulgados em 2018 pelo Panorama da 

Violência Contra as Mulheres no Brasil, do Senado Federal: 
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Gráfico 1 - Tipo de violência registrada pelo sistema de saúde no Brasil (Fonte: SINAN/MS) 

 
 

 

 

Como se pode ver, os índices mais altos de violência são os da violência física, 

seguida da psicológica/moral, e em seguida a sexual, ou seja, ainda há na atualidade a mesma 

ideia do passado, com a concepção de que a mulher pertence ao homem, podendo ele usá-la 

da forma como quiser, através da dominação de seus corpos, para repreendê-la por meio da 

violência física, ou para satisfazer suas necessidades sexuais, ainda que de forma  

compulsória. 

Vale ressaltar ainda, que o ordenamento jurídico daquela época ratificava ainda mais 

a violência contra a mulher e essa ideia de subordinação de suas vidas e de seus corpos: 

 
No período colonial, vigorava o chamado Código Filipino (também conhecido como 

Ordenações Filipinas), que, apesar de não ter força de lei, era aplicado para regular 

as relações sociais na então colônia de Portugal. Segundo esse Código, o homem 

poderia matar a mulher quando houvesse traição, além de enclausurar esposa e 

filhas, se o motivo fosse a “proteção e segurança da honra da família”. Em 1830, 

após a independência do Brasil em relação a Portugal, surgiu o Código Criminal do 

Império do Brasil, que continuava permitindo o cerceamento à liberdade da mulher 

em prol da “segurança do estado civil e doméstico”. (BELLO, BELEZA. 2018, p.5) 

 

Com o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, a partir da segunda metade do 

século XX, ocorrem transformações em nossa sociedade e a vida urbana começa a entrar em 

ascensão de forma exponencial. A partir desse cenário, as cidades passam a ser o principal 

palco das relações sociais, mas não para as mulheres, que ainda deveriam restringir-se ao 

espaço doméstico e, por isso, a figura do lar e da casa acaba sendo sempre associada ao 

feminino, pois é o espaço privado construído pelas mulheres e destinado à ela. O que se 

observa, então, é que ainda que desde essa época já existissem muitas violências contra as 

mulheres sendo praticadas, essa não era uma questão de interesse público, e sim um fenômeno 

pertencente ao ambiente privado, fazendo com que as mulheres e as violações de Direitos 

Humanos que sofriam fossem invisíveis aos olhos do Estado. 
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Já na década de 1970, surgiu um movimento feminista social identitário, preocupado 

com a questão da inclusão da mulher na sociedade e no combate à violência contra as 

mulheres, não somente no seu aspecto físico, mas também psicológico e emocional. Nesse 

contexto, a década de 1980 é caracterizada por um movimento feminista bem estruturado, que 

se inseriu em discussões políticas e sociais, trazendo à tona e ao ambiente público a questão 

da violência contra as mulheres enquanto violação de Direitos Humanos, cobrando do Estado 

a necessidade de enfrentar esse problema e de olhar com atenção para a causa e a luta dos 

movimentos feministas (KORUS, 2018). Foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher, subordinado ao Ministério da Justiça, com a finalidade de combater e erradicar a 

discriminação e a violência contra as mulheres, conforme destaca Maria Berenice Dias: 

 
O modelo familiar da época era hierarquizado pelo homem, sendo que desenvolvia 

um papel paternalista de mando e poder, exigindo uma postura de submissão da 

mulher e dos filhos. Esse modelo veio a sofrer modificações a partir da Revolução 

Industrial, quando as mulheres foram chamadas ao mercado de trabalho, 

descobrindo assim, a partir de então, o direito à liberdade, passando a almejar a 

igualdade e a questionar a discriminação de que sempre foram alvos. Com essas 

alterações, a mulher passou a participar, com o fruto de seu trabalho, da mantença da 

família, o que lhe conferiu certa independência. Começou ela a cobrar uma 

participação do homem no ambiente doméstico, impondo a necessidade de assumir 

responsabilidade dentro de casa e partilhar cuidado com os filhos. (DIAS, 2004, p. 

22-24) 

 

Com base nessa breve contextualização, resta demonstrado que a mulher durante 

muito tempo não foi enxergada como ser humano, e sim como uma ferramenta para prover o 

bem estar do lar, da família e dos filhos, devendo submeter-se ao homem e aos seus 

comandos, não tendo direitos fundamentais básicos como o direito à liberdade de expressão, à 

independência, ao trabalho e até mesmo à sua própria vida e escolhas, sendo submetida à 

violências nos seus mais diversos aspectos: sexual, patrimonial, intelectual e moral. E, apesar 

de hoje em dia termos avançado significativamente na efetivação desses direitos às mulheres, 

isso somente ocorreu por causa da iniciativa de luta das próprias mulheres, e não da 

sociedade. As próprias mulheres, através de muita luta e resistência lutaram muito para 

alcançarem todos os direitos que possuem hoje e, sem dúvida, ainda há muito a se conquistar. 

 

2.2 A violência contra a mulher no ordenamento jurídico 

 
Como a mulher era um ser completamente invisibilizado socialmente, ela acabou 

sendo tratada dessa forma pelo próprio ordenamento jurídico, pois por muito tempo o Direito 

não tutelou e nem protegeu suas necessidades. A mulher não podia ser titular do direito à 
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propriedade, por exemplo, e isso era considerado como algo natural e até mesmo óbvio, 

porque se entendia que o direito ao patrimônio era exclusivamente dos homens porque eles 

eram os provedores do lar e donos do pátrio poder. Já as mulheres, deveriam se dedicar à 

família e às relações domésticas, não havendo motivo para que elas também possuíssem tais 

direitos, afinal, elas eram consideradas tão somente como mais um elemento de dominação e 

não como um ser pensante e digno de ser tratado em grau de igualdade social, política e 

jurídica. As mulheres, apesar de serem pertencentes ao lar e ao espaço privado, tinham sua 

figura atrelada à ideia de cuidadora e mantenedora do bem estar familiar, e somente isso, a 

figura de proprietária não lhe cabia. “Nosso sistema de justiça não se subtrai a essa realidade, 

ao contrário, é local de produção e reprodução da discriminação da mulher” (MELLO, 2017). 

É necessário contextualizar numa linha do tempo como a violência contra as 

mulheres foi tratada pelo Direito. O Código Penal de 1890, no seu artigo 27, trazia a 

diminuição da pena ou a absolvição do acusado do chamado crime passional. A justificativa 

era que, nesses casos, um homem que cometesse um crime passional estaria tomado por uma 

emoção violenta, em decorrência de atitudes da mulher que feriram a sua honra. A 

culpabilidade pelo chamado crime passional não era definida pela gravidade do delito em si, 

mas pelo motivo o qual justificasse o porquê do agressor ter agido dessa forma. Era muito 

comum, nessa época, que a defesa tentasse provar que o homem não deveria ser punido 

porque, na verdade, quem era a vítima era ele e não a mulher. A mulher sim era a culpada, 

julgada e sentenciada, mesmo tendo sido ela a pessoa violentada. Observa-se, portanto, que o 

homicídio de mulheres, por exemplo, era considerado como um crime de paixão. 

Já o Código Penal de 1940, eliminou essa ideia de exclusão da punibilidade relativa 

ao cometimento dos crimes passionais, quando determinou que não excluem a punibilidade a 

emoção ou a paixão. Entretanto, o homicídio passional ainda poderia ser encaixado numa 

modalidade de crime privilegiado, trazendo a figura do homicídio privilegiado. Nesse caso, a 

pena seria menor que a do homicídio simples, mas a conduta não ficaria mais impune (ELUF, 

2003). O homicídio privilegiado, previsto no artigo 121, §1º do Código Penal é o cometido 

por motivo de relevante valor social ou moral, quando o agente está acometido por violenta 

emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima e é, até os dias de hoje, umas das 

principais teses de defesa envolvendo julgamentos por assassinatos de mulheres cometidos 

por seus ex-companheiros. A legítima defesa da honra, diferentemente do que se imagina, 

ainda é também amplamente abordada como tese de defesa nos Tribunais, quando a conduta 

praticada pela mulher é utilizada como argumento para justificar o crime cometido pelo 

homem. Essa prática levaria a entender que o agressor não teria agido dessa forma se a 
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mulher não ferisse sua honra subjetiva, ou seja, mais uma vez a mulher, que nesse caso é a 

vítima, é colocada em julgamento como se culpada fosse. 

O que se observa, portanto, é que o ordenamento jurídico brasileiro tratava a 

violência contra as mulheres não como uma questão de grave violação de direitos humanos, e 

sim como mais uma justificativa para as condutas praticadas pelos homens. Num contexto de 

violência contra as mulheres, o sujeito protegido pelo ordenamento jurídico não era a mulher 

vítima e sim o homem, esse sim era o vitimizado pela conduta desonorosa cometida por 

mulheres que não sabiam se colocar no seu devido lugar de submissão, levando os homens a 

se verem obrigados a puni-las. E isso era considerado como algo completamente natural, 

sendo visto, por vezes, como uma atitude digna e até mesmo heroica, pois um homem que 

cometia um crime desse tipo estava acometido por um amor tão grande que era capaz de tudo 

para não perder a sua família e a mulher que tanto amava, mas, infelizmente, em alguns casos, 

a mulher acometida por sua natureza por vezes devassa, não sabia valorizar a família, e 

acabava sendo sentenciada com a perda de sua própria vida. 

Atualmente, o assassinato de mulheres em razão do gênero é considerado como 

crime hediondo, devido a entrada em vigor da chamada Lei do Feminicídio. A Lei nº 13.104 

de 9 de março de 2015 alterou o artigo 121 do Código Penal para acrescentar a qualificadora 

do homicídio de mulheres cometido em razão de sua condição de mulher. Apesar da vigência 

da lei, o número de homicídios de mulheres cometidos em razão do gênero não tem 

apresentado diminuição, desde então. 

2.3 Violência contra a mulher: uma questão de direitos humanos 

 
A partir da luta dos movimentos feministas, a conjuntura social foi se modificando e 

tomando uma nova forma, surgindo mudanças tanto sociais quanto jurídicas. A Constituição 

Federal de 1934 consagrou a igualdade entre os sexos porque, até então, apenas os homens 

eram considerados cidadãos. Em 1975 a ONU instituiu o Ano Internacional da Mulher. Já em 

1977, foi promulgada no Brasil a Lei do Divórcio, assegurando às mulheres o direito a 

romperem com as relações conjugais que lhes faziam vítimas de violência doméstica e 

familiar. Porém, é necessário destacar que romper com essa relação conjugal significa muito 

além de assinar um papel de divórcio. 

Para onde essa mulher iria depois de se divorciar? Haveria meios para que pudesse se 

manter de forma independente? Como ficariam os direitos patrimoniais nesse caso? É preciso 

refletir que o mais importante não é o divórcio e sim a possibilidade de que essa mulher possa 
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seguir a sua vida de forma independente, e isso significa dizer que a mulher possa ter acesso 

ao trabalho, educação e moradia, por exemplo. 

Em 1988 é promulgada a Constituição Federal de 1988, conhecida como a 

Constituição Cidadã, a qual consagrou ainda mais a ideia da busca pela igualdade entre 

homens e mulheres, preceituando em seu artigo 5º, inciso I que “homens e mulheres são 

iguais em direitos e obrigações”. Em 1993 ocorreu a Conferência Mundial sobre Direitos 

Humanos das Nações Unidas, em Viena, e nesse evento a violência contra as mulheres foi 

reconhecida como um obstáculo ao desenvolvimento, à paz e à igualdade entre os seres 

humanos. 

Em decorrência desse evento, em 1994 foi publicada a Convenção Interamericana 

para prevenir, punir e erradicar todas as formas de violência contra as mulheres. Essa 

convenção trouxe em destaque a ideia de que a violência contra a mulher é uma forma de 

violação aos direitos humanos, e foi ratificada pelo Brasil em 1995, sendo mencionada na 

ementa da Lei Maria da Penha, destacando o seu propósito de assegurar os Direitos Humanos 

das mulheres, conforme destaca o artigo 6º da referida lei, o qual diz que “A violência 

doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos Direitos 

Humanos”. 

Inclusive, a própria Lei Maria da Penha que, atualmente, é a principal lei brasileira 

no que se refere à violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo qualquer pessoa 

que se identifique com o gênero mulher, com reconhecimento global, surgiu de uma 

condenação do Brasil na Organização dos Estados Americanos (OEA). Maria da Penha é uma 

farmacêutica, moradora do Ceará e por muito tempo sofreu diversas agressões pelo seu 

marido, tendo sofrido uma tentativa de homicídio em 1983, quando levou um tiro de 

espingarda que a deixou paraplégica. Mas isso ainda não era o fim. Quando voltou para casa, 

Maria da Penha sofreu nova tentativa de assassinato, quando seu marido tentou eletrocutá-la. 

Quando Maria da Penha finalmente consegue coragem para denunciar o seu agressor, 

encontra o que a maioria das mulheres encontram até os dias de hoje: descrença e descaso por 

parte da Justiça. O Poder Judiciário por muitas vezes se mostra inerte frente aos casos de 

violência doméstica e familiar. Existem casos, como o de Maria da Penha, que exigem da 

justiça celeridade e seriedade, pois são situações de clara e evidente gravidade e risco de vida 

para a mulher. Diante dessa inércia do Poder Judiciário, Maria da Penha resolve acionar os 

órgãos de Direitos Humanos. 

Em contato com o Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê 

Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), estes 
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encaminham o caso de Maria da Penha para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

da Organização dos Estados Americanos (OEA), em 1998. Em 2002, então, o Brasil é 

condenado por negligência e omissão pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso 

Maria da Penha
3
. Somente após essa condenação é que o Brasil resolveu editar uma lei 

específica para tratar sobre a violência contra a mulher, isso porque essa foi uma das 

determinações da sentença que condenou o Brasil, de que fosse editada uma lei 

especificamente para tratar sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

A Lei nº 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006, a chamada Lei Maria da Penha, 

é uma referência legislativa mundial, e trouxe mecanismos para proteger a mulher vítima de 

violência doméstica e familiar, conceituou os tipos de violência, discriminou programas de 

assistência para a mulher vítima e previu as chamadas medidas protetivas de urgência, assim 

como a criação de Delegacias e Juizados especializados na violência doméstica e familiar 

contra a mulher. Vale ressaltar ainda que a Lei Maria da Penha não é uma lei penal, como 

muitas pessoas pensam. É uma lei oriunda de uma condenação grave do país sobre violação 

de Direitos Humanos, e que visa proteger, consagrar e efetivar, justamente, os Direitos 

Humanos das mulheres no Brasil. 

O que se observa é que se a violência contra as mulheres não tivesse se tornado uma 

questão de Direitos Humanos e, portanto, de discussão em caráter internacional, o destino de 

Maria da Penha talvez pudesse ser ainda mais trágico. Com a violência contra as mulheres 

tomando proporções a níveis mundiais, organizações internacionais puderam se voltar ao 

combate, à discussão e elevaram esse problema a uma escala global, de modo que fosse 

reconhecido como um fenômeno digno de preocupação universal. 

Os Direitos Humanos acabam se tornando mais conhecidos e difundidos após as 

grandes guerras mundiais na Europa e essa ideia de um Direito Humano universal acaba 

trazendo consigo uma noção de natureza humana totalmente plena, construindo o ideal de um 

padrão de humanidade, que acaba não sendo capaz de encontrar as múltiplas possibilidades de 

ser existentes. (PIRES, 2016). A verdade é que esse padrão de sujeito humano seria o de 

origem europeia, branco, cristão, heteronormativo e sem qualquer deficiência. Portanto, os 

Direitos Humanos são construídos a partir de contextos vinculados ao cenário europeu e, 

dessa forma, acabam se tornando excludentes e seletivos para algumas interseccionalidades, 

como a de gênero, raça e classe. 

 

 

3 Disponível em: https://www.todamateria.com.br/lei-maria-da-penha/ 

https://www.todamateria.com.br/lei-maria-da-penha/
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Mas a verdade é que essa natureza humana plena e padronizada não existe. A mulher 

negra, pobre e periférica não consegue ser enxergada de forma completa como sujeito de 

direitos e não podemos enxergá-la com o mesmo olhar que vemos uma mulher branca e rica, 

por exemplo, pelo fato de estarem numa classe privilegiada social, econômica e  

politicamente. É claro que a violência de gênero atinge todas as mulheres indistintamente, 

independentemente da raça e classe a qual pertençam. Entretanto, essa violência é sentida de 

maneiras distintas a depender da raça e classe a qual essa mulher pertença. Há ainda que se 

destacar a distinção entre teoria e prática porque os Direitos Humanos, assim como todos os 

outros direitos, são fruto de fenômenos sociais e, quase sempre, efetivar na prática o que se 

apresenta na teoria, não é uma tarefa fácil: 

 
Além disso, todo o positivismo, generalização e internacionalização de novos 

valores contribuíram para um progresso e desempenho para os sujeitos de direito. 

Ressaltando porém que: quanto mais as pretensões expandiam-se, as efetivações 

correlatas se tornam cada vez mais difíceis. A denominação deste impasse  chama- 

se concessão, afligindo a proteção efetiva dos direitos. (BOBBIO, 1909, p. 24) 

 

Somente a título de exemplo, é possível citar a dificuldade enfrentada por mulheres 

quando ao sofrerem algum tipo de violência, não conseguem acessar a justiça e, 

principalmente, quando ao se desvincularem dessa situação de opressão não conseguem a 

assistência necessária por parte do Estado para conseguir seguir em frente, o que lhes faz 

muitas vezes retornar à situação anterior de violência por não encontrarem opção. E é preciso 

muita coragem para enfrentar um mundo sozinha, muitas vezes com filhos e correndo o risco 

de ser ainda mais violentada, e de fato é, quando não encontra meios para sua subsistência, ou 

quando não encontra um local para morar, ou pelo menos um local que seja digno, porque 

moradia não se resume tão somente a um local físico para viver. 

A Tabela 1, elaborada pela Secretaria de Política para Mulheres, através do Sistema 

de informações sobre mortalidade do Mato Grosso do Sul, e divulgada pelo Senado Federal 

no Panorama da violência contra as mulheres no Brasil, que foi um documento criado em 

decorrência dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres no Brasil, 

demonstra as taxas de homicídio por 100 mil mulheres e o gráfico, em seguida, diferencia a 

taxa de homicídio entre mulheres de todas as raças, mulheres brancas e mulheres pretas e 

pardas em cada estado da federação e no Brasil: 
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Tabela 1 - Taxas de homicídio por 100 mil mulheres (Fonte: SIM/MS) 

 

 

Conforme é possível observar da tabela acima, a taxa de homicídio entre mulheres de 

todas as raças entre os anos de 2006 e 2015 apresentou uma oscilação, pois aumentou entre 

2006 e 2014 e em seguida diminuiu entre 2014 e 2015, apresentando, ainda assim, um 

aumento entre 2006 e 2015. Já para as mulheres brancas, a taxa de homicídios diminuiu 

gradativamente no mesmo período, enquanto que a taxa de homicídios de mulheres pretas e 

pardas também aumentou. Isso ratifica ainda mais a concepção de que a violência contra as 

mulheres tem pesos diferentes quando, além de um recorte do gênero, também se analisa a 

interseccionalidade de raça e classe. 

O Gráfico 2, também elaborado pelo mesmo órgão e também presente no Panorama, 

demonstra as taxas de homicídios de mulheres no Brasil pelos critérios de raça, divindo o 

gráfico entre os índices de homicídio de mulheres de todas as raças, de mulheres brancas e de 

mulheres pretas e pardas, separadamente: 
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Gráfico 2 - Taxas de homicídios de mulheres no Brasil (Fonte: SIM/MS) 

 
 

 

Conforme é possível observar através do gráfico acima, houve uma queda do 

feminicídio praticado contra mulheres de todas as raças entre o ano de 2014 e 2015, e se 

observa esse mesmo fenômeno com a taxa de feminicídio de mulheres brancas, que foi de 3,3 

para 3,0, entre 2006 e 2015, ocorrendo uma diminuição gradativa com o passar dos anos. Já a 

taxa de feminicídio de mulheres negras, ao contrário, aumentou, indo de 4,6 para 5,2 entre 

2006, ano em que entrou em vigor a Lei Maria da Penha, e 2015, ano em que entrou em vigor 

a Lei do Feminicídio. Diante desses dados, é possível concluir que a violência praticada tem 

índices totalmente diferentes quando se leva em conta critérios de raça e classe social. As 

mulheres negras morrem muito mais do que as brancas no país, e isso é o reflexo de toda a 

história de dominação dos corpos negros no Brasil, principalmente, o das mulheres. 
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3 O DIREITO À MORADIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL DE 1988 E AS 

LUTAS POR DIREITOS DAS MULHERES 

 
Em 1850 surge a Lei nº 601 de 1850, a chamada Lei de Terras. Essa lei instituiu os 

critérios para aquisição de propriedade no Brasil. A busca pelo acesso à moradia se tornou 

muito maior com a abolição da escravidão, porque foi a partir desse momento que os ex- 

escravos passaram a buscar o acesso à moradia, já que anteriormente viviam nas senzalas, nas 

casas dos seus senhores, conforme destaca Neide Aparecida de Souza Lehfeld (1988, p. 21): 

 
Com a libertação dos trabalhadores escravizados - oficializada pela Lei Áurea, de 

1888 - e, ao mesmo tempo, com o impedimento de os mesmos se transformarem em 

camponeses, quase dois milhões de adultos ex-escravos saem das fazendas, das 

senzalas, abandonando o trabalho agrícola, e se dirigem para as cidades, em busca  

de alguma alternativa de sobrevivência, agora vendendo "livremente" sua força de 

trabalho. Como ex-escravos, pobres, literalmente despossuídos de qualquer bem, 

resta-lhes a única alternativa de buscar sua sobrevivência nas cidades portuárias, 

onde pelo menos havia trabalho que exigia apenas força física: carregar e 

descarregar navios. E, pela mesma lei de terras, eles foram impedidos de se 

apossarem de terrenos e, assim, de construírem suas moradias: os melhores terrenos 

nas cidades já eram propriedade privada dos capitalistas, dos comerciantes etc. Esses 

trabalhadores negros foram, então, à busca do resto, dos piores terrenos, nas regiões 

íngremes, nos morros, ou nos manguezais, que não interessavam ao capitalista. 

Assim, tiveram início as favelas. A lei de terras é também a "mãe" das favelas nas 

cidades brasileiras. 

 

É interessante observar que os textos falam sobre o início da luta da busca pelo 

direito à propriedade de ex-escravos, homens. Em nenhum momento é mencionado as ex- 

escravas. E por quê? Porque à mulher somente foi garantido oficialmente o direito à 

propriedade de forma expressa com a Constituição de 1988: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

I  -  homens  e  mulheres  são  iguais  em  direitos  e   obrigações,   nos   termos 

desta Constituição. 

 

Antes da Constituição de 1988 não havia nenhuma lei declarando expressamente  

que homens e mulheres possuíam os mesmos direitos à propriedade. O Código  Civil  de 

1916, inclusive, era extremamente machista, dispondo que o homem era o detentor do pátrio 

poder e a mulher estava destinada a cuidar do lar, da casa e dos filhos, devendo submeter-se 

ao seu marido até mesmo para a prática de atos da vida civil, ou seja, mais uma vez, resta 

demonstrado que a mulher era vista como pertencente ao lar tão somente para cuidar dos 

filhos e da casa, e não para ser proprietária dele. A propriedade deveria ser do homem, 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%25C3%25A7%25C3%25A3o-federal-constitui%25C3%25A7%25C3%25A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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enquanto que o cuidado e manutenção do bem estar da casa e da família, era destinado à 

mulher. Diante disso, é possível observarmos o porquê da questão da moradia  e da busca  

pela casa ser uma luta que está mais próxima da figura feminina do que masculina. A casa é 

ainda vista como um espaço de atuação feminina, destinado à mulher. 

Com a Era Vargas, a partir de 1930 é iniciado o chamado Estado Novo, e a 

industrialização é estimulada no país. Segundo Ermínia Maricato (2001), o período mais 

intenso de urbanização ocorreu no século XX, mais  precisamente a  partir da década de  

1960, por causa do êxodo rural decorrente da mudança do modelo agrário-exportador para o 

urbano-industrial. Com o governo de Juscelino Kubitschek, o êxodo rural se acentuou ainda 

mais. Por causa da ideia do crescimento acelerado das cidades, as pessoas migravam dos 

campos para a cidade acreditando que encontrariam melhores condições de vida, emprego e 

estrutura para se estabelecer, conforme destaca Milton Santos (1986, p. 2): 

 
Não foi só o governo. A sociedade brasileira em peso embriagou-se, desde os 

tempos da abolição e da república velha, com as idealizações sobre progresso e 

modernização. A salvação parecia estar nas cidades, onde o futuro já havia chegado. 

Então era só vir para elas e desfrutar de fantasias como emprego pleno, assistência 

social providenciada pelo Estado, lazer, novas oportunidades para os filhos. Não 

aconteceu nada disso, é claro, e, aos poucos, os sonhos viraram pesadelos. 

 

A cidade não estava preparada para receber esse contingente de pessoas que se 

deslocavam em busca de trabalho. E ainda é necessário ressaltar que não havia o interesse em 

estar, pois, nos centros, eles só eram bem-vindos para trabalhar. Viver? Morar ali? Nem 

pensar. Os centros urbanos eram vistos como locais para os mais ricos viverem, pois eram 

eles quem detinham o poder político, econômico e social. 

Os negros e pobres deveriam viver nas regiões afastadas do centro, onde não fosse 

interessante para os ricos investirem. Inclusive, o deveriam fazer sem hesitar, porque era o 

investimento dessas pessoas ricas que gerava uma oportunidade de trabalho para eles. Então, 

para essa classe menos favorecida, restavam os morros e as as encostas, onde podiam 

construir seus barracos, e assim começavam a serem formadas as favelas. 

Não havia infraestrutura, portanto, para comportar tantas pessoas que vinham do 

campo para as cidades com suas famílias tentar uma oportunidade na cidade grande. 

Apareciam problemas de saneamento, transporte e infraestrutura porque a população mais 

pobre, que não conseguia se instalar próxima aos centros urbanos, foi se deslocando para 

longe, e para regiões com riscos de deslizamento, sem um solo adequado para construção. As 

áreas centrais da cidade eram embelezadas e destinadas ao mercado imobiliário capitalista. 
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Os centros urbanos não pertenciam aos pobres que vinham para a cidade em busca de 

oportunidade. Ou melhor, lhes pertenciam no que se refere ao trabalho, pois deveriam 

trabalhar ali, servir aos ricos capitalistas que investiam na economia e que detinham o poder 

político e social, mas o seu lugar ali era somente para isso: servir à sociedade rica e 

privilegiada. Quando terminassem os seus trabalhos, deveriam retornar para os cortiços, as 

favelas e as regiões periféricas, pois era ali onde deveriam viver: 

 
Realizavam-se obras de saneamento básico para a eliminação das epidemias, ao 

mesmo tempo em que se promovia o embelezamento paisagístico e eram 

implantadas as bases legais para um mercado imobiliário de corte capitalista. A 

população excluída desse processo era expulsa para os morros e franjas da cidade. 

Manaus, Belém, Porto Alegre, Curitiba, Santos, Recife, São Paulo e especialmente o 

Rio de Janeiro são cidades que passaram por mudanças que conjugaram saneamento 

ambiental, embelezamento e segregação territorial, nesse período. (MARICATO, 

2001, p.17) 

 

Como o Estado não conseguia dar conta de fornecer moradia a toda essa população, 

começa a busca por alternativas que pudessem suprir essa deficiência. É nesse momento que 

surgem as favelas e ocupações para fins de moradia, pois essas pessoas precisavam encontrar 

um local para morar e sobreviver. O problema é que esses locais geravam uma condição de 

vida precária para as famílias porque não havia saneamento básico, transporte, acesso à água 

tratada e aos recursos mais básicos para se viver saudavelmente, e assim o tempo foi 

passando, as cidades se moldando e vemos até hoje essa conjuntura urbana. 

Os grandes centros urbanos voltados para o desenvolvimento do trabalho, do 

capitalismo e do mercado financeiro, econômico e imobiliário enquanto que a população 

pobre, em sua maioria negra e trabalhadora vive nas favelas e nas ocupações distantes do 

Centro, já que com a especulação imobiliária muito forte, esse é o único lugar onde 

conseguem pagar por um imóvel ou, quando nem isso conseguem, é onde encontram 

ocupações em que vivem e se estabelecem com suas famílias. 

Mas, na verdade, não é que o Estado não tinha os aparatos necessários para suprir a 

demanda de moradia que surgiu na época em que as cidades se desenvolveram e muita gente 

migrou para os grandes centros urbanos. A realidade é que isso nem sequer era interessante 

para ninguém. Não havia interesse em disponibilizar a essa população mais pobre um local 

digno para viver próximas ao Centro, pois eles eram segregados, excluídos. As mulheres 

então, principalmente. Essas nem sequer eram vistas como sujeito de direitos naquela época, 

sendo ainda mais excluídas socialmente. 
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3.1 A política urbana e o direito à moradia na constituição federal de 1988 

 
O processo de redemocratização brasileiro teve seu marco legal com a Constituição 

de 1988. Foi também a Constituição de 1988 que trouxe a chamada política urbana, que é 

tratada no capítulo II do título VII da Constituição Federal, nos artigos 182 e 183 do referido 

diploma legal. Nesse sentido, a política urbana pode ser entendida como o conjunto de 

políticas públicas voltadas à ordenação dos espaços habitáveis, abarcando tanto o 

planejamento urbano quanto a gestão democrática das cidades. 

A competência para exercer a política urbana pertence a todos os entes federativos, 

entretanto, os municípios possuem um protagonismo especial, visto que eles são 

constitucionalmente determinados a executarem as políticas de desenvolvimento urbano. 

Nesse sentido, é importante destacar o Plano Diretor, por exemplo, que incumbe, 

obrigatoriamente, aos municípios elaborarem quando a população local for superior a vinte 

mil habitantes. O Plano Diretor é um documento de extrema importância, devido a sua 

finalidade de determinar como será ordenada a cidade, dentre outras questões importantes, 

como de que maneira se dará o aproveitamento do solo urbano não edificado, por exemplo. 

A própria política urbana possui uma relação muito importante com os Planos 

Diretores, porque eles são um meio de concretizar essa política de desenvolvimento urbano 

normatizada na Constituição, buscando meios de efetivar a função social das cidades, através 

da busca pelo bem estar de seus habitantes. Em decorrência disso, a política urbana possui 

também uma relação direta com a concretização de direitos sociais importantes previstos no 

artigo 6º da Constituição Federal, tais como o direito ao trabalho, lazer, transporte e moradia, 

direitos esses que, conjuntamente, constituem também o próprio Direito à cidade. 

Inclusive, não se pode falar em Direito à moradia sem falar em Direito à cidade. O 

próprio Direito à moradia é abrangido pelo Direito à cidade, no sentido de que a noção de 

Direito à cidade inclui uma série de direitos capazes de fazer com que os indivíduos vivam de 

maneira digna no espaço urbano: transporte, lazer, cultura, mobilidade urbana, saneamento 

básico, água potável, iluminação pública, segurança e a própria moradia. Viver dignamente no 

espaço urbano inclui o direito a ter uma moradia adequada, com acesso aos direitos mais 

básicos que devem ser assegurados a todo cidadão. No caso das mulheres, especificamente, 

até mesmo o Direito à Cidade deve ser pensado a partir de um recorte de gênero, raça e classe 

pois, assim como no que se refere à moradia, as cidades também são vividas e sentidas de 

formas diferentes pelas mulheres e, mais do que isso, pelas mulheres nas suas diferentes raças 

e classes sociais. 
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Pensando especificamente sobre a questão da habitação, é necessário ressaltar que o 

que foi previsto na lei, de forma teórica, não necessariamente se concretizou como previa o 

texto legal na prática. O tempo passou e, com o cenário de déficit habitacional crescente no 

Brasil, a habitação foi se tornando uma demanda histórica, que não foi atendida com 

eficiência pelo Estado a todos. O desenvolvimento das cidades não suportou o acesso a todos 

a uma moradia digna. Constitucionalmente falando, apenas na Constituição de 1988 o direito 

à moradia foi incluído expressamente como um direito social, através da Emenda 

Constitucional nº 26/2000, apesar de já ser considerado por doutrinadores jurídicos como um 

direito fundamental implícito no texto legal. 

Nesse sentido, o Direito à moradia pode também ser entendido como decorrente do 

princípio da dignidade da pessoa humana, já que este consagra que todos devem viver com o 

mínimo necessário para ver satisfeitas suas necessidades básicas. Ainda que isso não esteja 

declarado expressamente na Constituição como um direito fundamental, o direito à moradia 

poderia ser visto dessa forma porque é um direito inequivocamente destinado à proteção da 

dignidade. (SARLET, 2003). O artigo 23, inciso IX da Constituição previu a competência dos 

entes federativos para promover programas de moradia, assim como a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico: 

 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: (...) 

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico; 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a  

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. 

 

Diante desse cenário, em 2001 foi editada a Lei federal nº 10.25/2001, o Estatuto das 

Cidades. Através dele, foram propostos objetivos com relação à efetivação do direito à 

moradia, dentre os quais se destacam os previstos no artigo 1º e seus incisos: 

 
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte 

e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da 

sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos 

adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais; 
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Diante desse cenário, o Ministério das Cidades, que foi extinto em 2019, criou o 

Programa de habitação de interesse social, o qual consistia em um projeto do governo federal 

para viabilizar o acesso à moradia às classes sociais mais desfavorecidas economicamente, de 

modo a construir habitações sociais para as famílias de baixa renda. 

Basta observar a extinção de um Ministério tão importante como o Ministério das 

Cidades que podemos observar o quanto o Poder Público se (des)preocupa com o acesso à 

moradia para os mais pobres, extinguindo um Ministério que tinha um papel fundamental para 

analisar programas, pensar estratégias e soluções para pelo menos tentar diminuir os reflexos 

desse grande déficit habitacional existente no Brasil já desde muito tempo. A história do 

déficit habitacional no país, como já vimos, é antiga, e hoje ela é apenas uma das 

consequências do descaso e indiferença que o Poder Público sempre teve com as classes mais 

pobres e vulneráveis socialmente. 

O direito à moradia também é questão de Direitos Humanos, sendo inclusive previsto 

expressamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 da ONU, integrando o 

rol dos direitos econômicos, sociais e culturais, ou seja, são direitos considerados como de 

segunda geração, exigindo ações positivas e programas por parte do Estado para que sejam 

efetivados: 

 
Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família 

saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e 

os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, 

doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 

subsistência fora de seu controle. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, artigo XXV) 

 

É importante lembrar, portanto, que o acesso à moradia não pode ser entendido tão 

somente como ter uma casa, mas sim como ter um imóvel digno para viver, com acesso à 

saúde, saneamento básico, água potável, energia elétrica, lazer, cultura, segurança, educação e 

um transporte público adequado. É preciso ainda que se tenha fácil acesso à creches e escolas. 

Uma casa não se resume tão somente a colocar a mulher num local para viver. É preciso 

muito mais do que isso para morar com dignidade. O Direito à moradia, portanto, é também 

muito mais do que um direito social previsto em nosso ordenamento jurídico pátrio. É 

também um Direito Humano, previsto nas declarações universais, tendo um caráter global de 

defesa e busca por sua efetivação. Apenas para fins de ilustração dos argumentos aqui 

apresentados, os dados do Gráfico 3 mostram a análise da falta qualidade dos imóveis 

entregados pelo Programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa habitacional criado 
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pelo Governo Federal e que, inclusive, possui prioridade na entrega e registro dos imóveis 

para mulheres: 

 
Gráfico 3 - Análise da qualidade dos imóveis entregues pelo Programa Minha Casa Minha Vida (Fonte: 

TCU) 

 

 
Concluo, portanto, que a falta de qualidade que se vê nos imóveis entregues pelos 

programas habitacionais no Brasil ainda é muito grande porque isso se deve ao fato de muitas 

vezes a habitação não ser pensada dessa forma articulada com outros pontos importantes no 

que se refere à moradia, tais como a casa ser pensada de maneira inteligente e econômica, 

assim como ser em locais devidamente asfaltados, com acesso à rede de esgoto apropriada e a 

serviços comunitários essenciais para essa população como, por exemplo, creches e postos de 

saúde. Essas também são ferramentas que precisam estar acessíveis à população beneficiada 

pelos programa habitacionais, pois são demandas que essas pessoas necessitam e que por 

vezes acabam sendo esquecidas quando se pensa somente na casa em si, e não em todos os 

outros fatores e elementos essenciais para se ter uma boa qualidade de vida onde se more. 

 

3.2 Traçando um paralelo: o direito à moradia e a violência contra as mulheres 

 
Pode parecer intrigante pensar qual seria a relação que o direito à moradia possui 

com a violência contra as mulheres, entretanto, numa análise um pouco mais aprofundada, já 
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é possível conseguir estabelecer esse paralelo. Muitas vezes ocorre de uma mulher em 

situação de violência doméstica e familiar não conseguir sair dessa situação porque não tem 

para onde ir com seus filhos. Há ainda os casos em que a mulher até sai de casa, porém, por 

não ter para onde ir, acaba indo parar nas ruas. Convenhamos que os abrigos para vítimas de 

violência não são nem de perto em quantidade suficiente para receber a quantidade de 

mulheres vítimas de violência no país, e o Poder Judiciário também não é célere o suficiente 

para dar essa resposta a tempo de serem evitadas tragédias. Como destaca Raquel Rolnik em 

seu relatório Especial da ONU para o Direito à Moradia Adequada (2008-2014): 

 
Tentei trabalhar alguns temas na sua relação com o direito à moradia, entre eles o 

direito da mulher à moradia. Existem vários mecanismos discriminatórios que 

impedem o acesso da mulher à moradia, além dos já colocados na sociedade. Do 

ponto de vista legal, em vários lugares do mundo, as mulheres não têm direito algum 

à casa, sendo diretamente dependentes dos membros masculinos da família. Aqui no 

Brasil não é exatamente essa a situação legal, mas acontece muito de a mulher 

permanecer em uma situação de violência doméstica porque não tem nenhuma 

alternativa de onde morar com seus filhos. Por absoluta falta de opção de moradia. 

 

O que observo, portanto, é que ainda que uma mulher consiga sair desse ciclo de 

violência doméstica e familiar, muitas vezes ela acaba por ter que enfrentar uma outra série de 

violações aos seus Direitos Humanos mais básicos, em decorrência dessa violência, que já 

configura uma outra grave violação aos seus Direitos Dumanos. Sendo assim, com relação ao 

direito à moradia, a mulher sai de casa, muitas vezes sem ter para onde ir e precisa travar uma 

nova batalha: a de conseguir o direito a morar num lugar decente com seus filhos. O que 

poderíamos caracterizar como um lugar decente seria um local com infraestrutura urbana 

adequada, e que pudesse garantir à mulher uma condição de sobrevivência minimamente 

satisfatória, assim como para os seus filhos. 

Por exemplo, uma mulher que viva sozinha com o seu filho e precise se manter 

financeiramente, precisaria de uma creche para ter onde deixar a criança. Precisaria de acesso 

rápido e fácil a meio de transporte para que pudesse se deslocar entre o trabalho e os afazeres 

de seus filhos. É preciso, quando se pensar em direito à moradia para mulheres 

especificamente, entender que esse direito envolve muito mais do que morar em si, mas sim 

uma outra série de direitos que precisam ser articulados de maneira que seja possível efetivar 

uma moradia adequada e digna para essas mulheres. 

Ainda pensando na relação que a violência contra as mulheres pode ter com o Direito 

à moradia, é preciso entender o caráter emancipatório que a luta por moradia traz para a 

mulher. Nos movimentos de luta por moradia, essas mulheres por vezes acabam assumindo 
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papéis de liderança, o que as empoderam e fazem perceber que podem reivindicar por outros 

direitos que não somente o de moradia, pois pode lutar para ter um emprego formal, para se 

qualificar profissionalmente, para que seus filhos acessem uma educação que lhes permita 

ingressar numa universidade. 

Através dessa luta a mulher acaba por entender e perceber que ela mesma pode ser a 

condutora de sua própria vida e história de maneira independente. De que, na verdade, ela 

mesma se basta, e que é possível, ainda que seja muito difícil, lutar por seus direitos por si 

mesma. O Direito à moradia também representa uma forma de rompimento do ciclo de 

violência contra a mulher porque ele representa a mulher como dona do seu próprio espaço. A 

mulher passa da figura de mera cuidadora do espaço doméstico para detentora, proprietária e 

possuidora da casa. 

 

3.3 A liderança das mulheres nos movimentos de luta por moradia no brasil 

 
Segundo a obra “MTST 20 anos de história: luta, organização e esperança nas 

periferias do Brasil” o Brasil possui aproximadamente 7,2 milhões de imóveis vazios e uma 

população de quase 6,8 milhões sem moradia. Ou seja, a conta não fecha porque há mais 

imóveis vazios no país do que pessoas sem um imóvel para viver. Por isso, a atuação de 

importantes movimentos de luta por moradia, como o MTST, por exemplo, se mostra 

essencial porque a história do MTST também é a de milhares de mulheres que procuram pela 

efetivação do seu direito à moradia, mulheres negras, jovens, pobres, violentadas e 

exploradas: 

 
Mulheres violentadas! O ciclo da violência é sistemático, perverso, difícil de sair e 

são poucos os caminhos de acolhimento que o Estado oferece para nos libertarmos. 

Sofremos todo tipo de violência, muitas vezes dentro de nossas próprias casas. 

 

Segundo dados do Datafolha (BOULOS, 2012, p. 9), em 2016, a cada hora 503 

mulheres foram agredidas de alguma forma. Do total dos agressores, 61% eram conhecidos 

das vítimas, 19% eram namorados, companheiros ou cônjuges e 16% eram ex-companheiros. 

Em 43% dos casos, a violência ocorreu dentro da própria casa das vítimas. O que se percebe, 

portanto, é que a casa muita vezes representa o principal palco da prática da violência contra 

as mulheres. A mulher, portanto, muitas vezes só vê como alternativa sair dela rapidamente, 

para não ser vítima de violências ainda maiores. Porém, sair de casa representa abrir mão de 

um local para viver, e isso tem consequências muito sérias porque nem sempre essas mulheres 

tem um lugar para onde ir. 
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É nesses casos que essas mulheres acabam conhecendo as ocupações e ingressando 

nos movimentos de luta por moradia, quando em muitos dos casos se tornam até líderes 

desses movimentos. A grande verdade é que os programas de habitação de interesse social são 

muito difíceis de serem concretizados na prática, seja pela grande burocracia que os evolve ou 

pela morosidade do sistema, e as ocupações além de serem uma alternativa rápida também 

proporcionam a essas mulheres a oportunidade de irem em busca da efetivação de uma outra 

série de Direitos Humanos que, por si só, nessas situações de violência, já estão também 

sendo violados. 

Nesse caso, as ocupações acabam sendo um lugar de acolhimento, uma alternativa 

para que essas mulheres tenham onde viver e, muito mais do que isso, acabam sendo uma 

forma de essas mulheres terem acesso a diversos outros direitos fundamentais: educação, 

trabalho, saúde, lazer, cultura. Com as diversas atividades exercidas nas ocupações, essas 

mulheres acabam sendo amparadas e legitimadas por direitos que talvez nunca nem sequer 

tenham tido acesso. 

Além de serem chefes de família, essas mulheres ainda assumem um papel 

importante de liderança nos movimentos de luta por moradia. No caso do MTST, por 

exemplo, depois de trabalhar, cuidar da casa e dos filhos, muitas mulheres ainda vão para os 

acampamentos e assumem a liderança nas tarefas do movimento: fazem as reuniões de 

grupos, mobilizam mutirões, reuniões, sarais e outras atividades, ou seja, as mulheres além de 

se tornarem líderes dos seus lares ainda se tornam líderes nos movimentos sociais coletivos. A 

luta por moradia para a mulher é completamente mobilizadora porque é a luta pela 

sobrevivência e pela autonomia da mulher, é a verdadeira luta pela sua emancipação plena 

(BOULOS, 2012). 

Além das ocupações dos movimentos de luta por moradia, também existem 

ocupações no Brasil para mulheres vítimas de violência doméstica. São ocupações que foram 

criadas por movimentos feministas para servirem como acolhimento às mulheres vítimas de 

violência, já que as Casas abrigo são em quantidade insuficiente. Uma delas é a ocupação 

Mulheres Mirabal, criada em Porto Alegre, quando mulheres decidiram ocupar um imóvel na 

região central da capital gaúcha para abrigar mulheres vítimas de violência e em situação de 

vulnerabilidade social. 

Essa ocupação, inspirada na Ocupação Tina Martins do Movimento Olga Benário, 

em Belo Horizonte, tinha como objetivo ser um espaço de acolhimento, fornecendo para essas 

mulheres a assistência que muitas vezes no serviço público acaba sendo precária. Victória 

Chaves, uma das fundadoras e ocupantes do espaço explica que “Na verdade, os serviços têm 
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muitas restrições, eles criam barreiras muito grandes para o não acesso e nossa ideia é 

justamente ser um contraponto para o que a prefeitura e o estado vem oferecendo hoje. É ser 

um espaço de acolhimento, dentro das nossas possibilidades, mas ser um espaço de 

acolhimento”, explica Victória Chaves, de 21 anos, uma das ocupantes
4
.” 

Porto Alegre, como muitas cidades do Brasil, possui somente uma casa abrigo para 

mulheres vítimas de violência, que conta com apenas 48 vagas, além de um centro de 

referência para a mulher. Somente esses dois locais não conseguem dar conta da demanda de 

tantas mulheres que precisam de assistência. Essa realidade se repete no país inteiro, como 

podemos observar a partir dos dados do Gráfico 4: 

 
Gráfico 4 - Serviços especializados para mulheres vítimas de violência no Brasil (Fonte: IBGE) 

 

 
A partir das informações estatísticas acima, é possível compreender que nas grandes 

cidades ainda há uma maior quantidade de serviços especializados para mulheres vítimas de 

violência, mas ainda assim é uma quantidade precária. No Acre e em Roraima, por exemplo, 

nem sequer havia uma casa abrigo. E é em locais como esse que um espaço como a Ocupação 

Mulheres Mirabal pode fazer toda a diferença. Em 47 dias de ocupação, cerca de 300 

 

 

4 
Disponível em: https://www.sul21.com.br/areazero/2017/01/ocupacao-mirabal-como-funciona-uma-ocupacao- 

de-mulheres-para-mulheres/ 

https://www.sul21.com.br/areazero/2017/01/ocupacao-mirabal-como-funciona-uma-ocupacao-de-mulheres-para-mulheres/
https://www.sul21.com.br/areazero/2017/01/ocupacao-mirabal-como-funciona-uma-ocupacao-de-mulheres-para-mulheres/
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mulheres procuraram o local seja para se abrigar ou para participar das diversas atividades 

políticas e sociais que a ocupação oferece. 

Das mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e de gênero que procuraram a 

ocupação, a maioria delas eram negras. A ocupação Mulheres Mirabal possui um serviço 

próprio de assistência social, psicólogos e médicos. Vale ressaltar que todo esse serviço é 

prestado voluntariamente, a partir de uma iniciativa das próprias mulheres do movimento. As 

fundadoras da ocupação relatam que seu principal objetivo com a criação do local é chamar 

atenção do Poder Público para que olhe para as pautas das mulheres, de modo que possa  

haver uma iniciativa para prestar a devida assistência que essas mulheres tanto necessitam. A 

ocupação sobrevive de doações e de trabalhos realizados pelas próprias ocupantes, sem 

nenhum auxílio estatal. No primeiro imóvel ocupado, houve uma ação de reintegração de 

posse e as mulheres tiveram que deixar o local. Atualmente, a ocupação se encontra onde 

funcionava uma antiga escola. 

Inspirada na Mulheres Mirabal, foi criada a Ocupação Helenira Resende (Preta) em 

São Paulo. A ocupação também faz parte do Movimento de mulheres Olga Benário e teve sua 

origem quando dezenas de mulheres resolveram ocupar um imóvel abandonado e sem função 

social em Mauá, região do ABC paulista. A ocupação abriga mulheres vítimas de violência. O 

objetivo principal da ocupação é conseguir chamar atenção do Poder Público para que o local 

seja transformado em uma casa para atender e receber mulheres vítimas de violência 

doméstica.
5
 

Os motivos da ocupação são assim apresentados na página do movimento: “a vida 

das mulheres no sistema em que vivemos está cada vez pior, com índices de violência e 

estupro que só aumentam, principalmente das mulheres negras. Por esse motivo e para 

defender a vida das mulheres foi organizada a ocupação, que foi nomeada de Helenira Preta 

em homenagem a Helenira Resende, mulher negra assassinada e desaparecida pela ditadura 

militar.” 

Na ocupação Helenira Preta ocorrem diversas atividades de inclusão e capacitação de 

mulheres, como rodas de conversa para as mulheres gestantes, oficinas de capacitação para o 

trabalho, sarais culturais, dentre diversas outras atividades. É muito necessário destacar, 

portanto, a grande relevância que essas ocupações exercem na vida dessas mulheres. São 

locais de acolhimento, de efetivação de direitos fundamentais e de qualificação profissional, 

pois muitas vezes são feitas oficinas de capacitação, ou seja, essas ocupações representam 

5 
http://averdade.org.br/2017/07/mulheres-ocupam-casa-em-sp-para-abrigar-vitimas-de-violencia/ 

http://averdade.org.br/2017/07/mulheres-ocupam-casa-em-sp-para-abrigar-vitimas-de-violencia/
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para essas mulheres que, após se libertarem desse quadro de violência não tem para onde ir, 

um verdadeiro porto seguro, um local onde podem ter esperança, onde podem renovar suas 

forças e lutar por seus direitos. As ocupações, portanto, podem servir como um meio de 

acesso e efetivação dos direitos fundamentais e humanos mais básicos dessas mulheres, 

sendo, portanto, uma ferramenta de luta e resistência e, muito mais do que isso, um local de 

efetivação de Direitos Humanos. 

 

3.4 Observando o papel das ocupações para acolhimento de mulheres vítimas de violência de 

gênero 

 
Nesse contexto de combate à violência contra as mulheres, é que surgem a figura das 

ocupações para acolhimento de mulheres vítimas de violência
6
. Essas ocupações acabam 

muitas vezes sendo uma alternativa para essas mulheres vítimas de violência, que encontram 

nesses locais uma oportunidade de ter um local para viver, ainda que muitas vezes isso se dê 

em situações precárias de sobrevivência. 

No Brasil existe o Movimento de mulheres Olga Benário, que é um movimento 

nacional de mulheres criado para combater a violência de gênero e para levantar o debate 

sobre a questão de gênero no Brasil. O movimento criou três ocupações nos estados de São 

Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul e tem a pretensão de estender essas ocupações para 

mais estados do Brasil. 

Em Porto Alegre, a ocupação Mulheres Mirabal atualmente abriga três mulheres de 

forma permanente, que moram na ocupação com seus filhos. A ocupação tem vaga para 8 

mulheres, porém, já teve épocas em que chegou a ter que abrigar bem mais do que esse 

número, pois a única casa abrigo de Porto Alegre possuía apenas 11 vagas e, no início de 

2019, esse número diminuiu para sete. A própria Delegacia Especializada no Atendimento a 

Mulheres de Porto Alegre, inclusive, encaminha para a ocupação Mulheres Mirabal mulheres 

vítimas de violência doméstica que chegam para fazer o boletim de ocorrência, desde que essa 

mulher não esteja em risco iminente de morte porque, nesse caso, a ocupação não pode 

recebê-la, já que seu endereço é público. 

A ocupação Mulheres Mirabal não exige que as mulheres que lá chegam façam um 

boletim de ocorrência, por entenderem que para uma mulher tomar essa atitude, às vezes, é 

6 
É importante destacar que a Ocupação Mulheres Mirabal, utilizada como referência para ilustrar os argumentos 

apresentados nesse trabalho, está sendo mencionada tão somente para fins de ilustração dos argumentos e ideias 

aqui apresentadas. Não foi feita nenhuma pesquisa empírica e nenhum estudo com essa finalidade. A história e 

relatos mencionados são tão somente para ilustrar os argumentos, sem qualquer finalidade empírica nesta 

pesquisa. 
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necessário todo um processo e apoio que requer coragem e segurança, e que muitas vezes a 

mulher precisa de todo um suporte para tomar essa decisão. Sendo assim, a ocupação recebe 

qualquer mulher com seus filhos que, ao sair de casa e não tenha para onde ir, queira se 

cadastrar e viver na ocupação. 

É importante ressaltar que a ocupação Mulheres Mirabal não tem o objetivo de ser 

uma ocupação de luta por moradia, mas apenas de ser um local transitório, que possibilite que 

as mulheres vítimas de violência que não possuem um local para viver, tenham onde ficar 

enquanto se organizam para sair dali. A ocupação mulheres Mirabal possui como objetivo 

principal se tornar uma casa de referência para mulheres vítimas de violência de gênero, e a 

todo momento são feitos debates sobre violência de gênero, rodas de conversa sobre violência 

obstétrica, oficinas de capacitação profissional, que possibilita a essas mulheres se 

organizarem de forma conjunta para obterem renda que possam mantê-las e manter também a 

ocupação. 

Existem muitas crianças que vivem na ocupação com as mulheres que moram lá, e 

isso traz como consequência mais uma das demandas importantíssimas para essas mulheres, 

que é o direito à creche já que, por não terem com quem deixar seus filhos, muitas dessas 

mulheres acabam por não conseguirem um emprego formal. Esse cenário fez com que as 

próprias mulheres da ocupação se organizassem e criassem um modelo de creche feito por 

elas mesmas, em que a cada dia uma mulher fica responsável por cuidar de todas as crianças 

da ocupação enquanto as outras vão em busca de trabalho e geração de renda, vendendo doces 

e salgados nas ruas, por exemplo. 

Atualmente, há um impasse jurídico no prédio utilizado pela ocupação, pois ele é de 

propriedade do Estado, porém, foi cedido ao município para que ali fosse construída uma 

escola municipal de educação infantil, o que atenderia perfeitamente a demanda por creche 

que essas mulheres que vivem na ocupação precisam. Foi feito um acordo entre a ocupação e 

o estado do Rio Grande do Sul, em que o estado manifestou expressamente que o imóvel onde 

fica a ocupação deveria ser destinado à políticas públicas de combate à violência de gênero, 

porém, o município se recusa a entregar o imóvel para o movimento de mulheres, alegando 

que deve ser construída uma escola no local. Diante disso, as mulheres se encontram em uma 

situação de insegurança extrema, pois a todo momento sentem o medo de serem novamente 

despejadas e não terem para onde ir com seus filhos. 

Segundo uma das coordenadoras da ocupação, elas contam com uma rede de apoio 

forte e bem estruturada, que conta com a colaboração de advogadas, psicólogas e assistentes 

sociais, todas participando de forma voluntária no projeto. Ela ressalta, ainda, que trabalhar a 
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questão psicológica acaba sendo também fundamental com as crianças que vivem na 

ocupação porque elas, quase sempre, chegam na ocupação extremamente traumatizadas com  

o quadro de violência em que viviam, e muitas vezes acabam reproduzindo a violência que 

sofreram em casa. É necessária uma rede de apoio muito bem consolidada para lidar com 

essas questões tão delicadas. Com os recursos que conseguem arrecadar e com as doações que 

recebem, a ocupação também conseguiu colocar uma estagiária administrativa bolsista na 

ocupação, para gerir o espaço e as demandas das mulheres que lá vivem. 

Como a própria coordenadora destaca, entretanto, a principal vontade que as 

mulheres do movimento gostariam de ver realizada é que o Poder Público as enxergasse como 

parceiras e estabelecesse um convênio com elas para que, dessa forma, elas pudessem se 

consolidar como um local oficial de acolhimento de mulheres vítimas de violência. Segundo 

ela, o estado tem profissionais qualificados em seus quadros, psicólogos, advogados, médicos, 

assistentes sociais e, se por pelo menos um turno na semana esses profissionais pudessem 

atuar na ocupação, isso já faria uma diferença sem tamanho na assistência a essas mulheres 

que tanto necessitam. 

Com a ausência de profissionais qualificados e treinados tecnicamente para lidar com 

a questão da violência de gênero, a ocupação acaba ficando muito limitada e é difícil atender  

à uma demanda tão grande de mulheres que procuram abrigo. Inclusive, o próprio Poder 

Público utiliza dos serviços da ocupação, já que a própria Delegacia da mulher encaminha 

para lá as mulheres que precisam de abrigo. A única justificativa que a coordenadora da 

Ocupação Mulheres Mirabal diz acreditar ser a correta é que o Estado não tem interesse em 

estabelecer essa parceria com a ocupação porque isso seria fortalecer o movimento social, e 

isso acabaria colocando o papel do Estado de provedor em cheque, pois mostraria que os 

movimentos sociais, a partir da luta coletiva que propõem, são capazes de prestar serviços 

eficazes e, ao mesmo tempo, ser uma ferramenta de luta e emancipação política, o que seria 

arriscado para manutenção da sua estrutura de deter o monopólio político e social. 

A ocupação Mulheres Mirabal também possui relação íntima com ocupações que 

lutam por moradia. Isso porque a ocupação faz parte do movimento Olga Benário, que tem 

parceria com movimentos que lutam por moradia, como o MBL. A partir dessa parceria, foi 

fundada uma ocupação em Porto Alegre chamada Lanceiros Negros, que é uma ocupação que 

luta por moradia. A Lanceiros Negros é uma ocupação para todos, sem distinção de sexo, 

abrigando diversas famílias. Já aconteceu, inclusive, de a ocupação Mulheres Mirabal 

transferir para a ocupação Lanceiros Negros mulheres para lá viverem, assim como já 
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aconteceu de uma mulher sofrer violência na ocupação Lanceiros Negros e ter que ser 

abrigada com urgência na ocupação Mulheres Mirabal. 

Após esse caso, especificamente, as mulheres coordenadoras do movimento 

decidiram que em todas as ocupações que fossem construídas, inclusive na Lanceiros Negros, 

seria feito um cadastro com o perfil de cada família que vive na ocupação. A partir disso, é 

feito um acompanhamento mensal em que é verificado e apurado se existe algum caso de 

violência de gênero ocorrendo na ocupação, qualquer tipo de violência de gênero. Se houver 

qualquer denúncia a respeito de violências ocorridas contra mulheres da ocupação, foi 

estabelecido que o agressor será imediatamente expulso da ocupação. 

Nas ocupações de luta por moradia criadas com a participação do movimento Olga 

Benário, assim como na maioria da ocupações que lutam por moradia no Brasil, as mulheres 

tomam muito a frente de liderança do movimento, porque essa é uma causa delas e dos filhos, 

porém, é necessário que essas mulheres tomem frente na luta política também. Por isso, as 

ocupações do movimento Olga Benário de luta por moradia exigem que na liderança tenha 

sempre pelo menos uma mulher e que ela seja a porta voz nas ocupações. Há a preocupação 

de que a mulher seja ativa e se manifeste sempre. Nas ocupações, elas priorizam mulheres 

solteiras e famílias. 

Nessas ocupações de luta por moradia não se paga aluguel, porém, há uma política 

de contribuição em que todas as famílias moradoras cadastradas devem contribuir para a 

manutenção do movimento e do prédio ocupado. Ela ressalta que é muito importante a luta 

coletiva para que o movimento social seja organizado. Uma luta de um movimento social é 

completamente diferente de uma luta tão somente de indivíduos. Por isso a importância de ser 

uma organização coletiva e bem organizada. 

As ocupações de luta por moradia também sempre possuem uma creche, para que os 

moradores possam construir a ocupação com a tranquilidade de que tem alguém cuidando dos 

seus filhos, e também para que as mães solteiras possam ter a possibilidade de buscar 

emprego. Todas essas tarefas e atividades são definidas antes de serem feitas as ocupações. A 

coordenadora ressalta, ainda, que no movimento Olga Benário de Minas Gerais, há divisões 

para definir prioridades nas construções das ocupações: primeiramente foi feita uma ocupação 

somente para mulheres mães solteiras e em seguida para as demais famílias. 

Diante do relato da coordenadora da ocupação Mulheres Mirabal, que também 

coordena outras ocupações e movimentos sociais que lutam por moradia em Porto Alegre, 

percebi que, na verdade, diferentemente do que havia imaginado, a ocupação especificamente 

para mulheres vítimas de violência possui uma relação íntima com os movimentos sociais de 
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luta por moradia, e isso se dá porque, na verdade, essas lutas são articuladas, e não se pode 

pensar nessas causas como se elas fossem completamente independentes entre si. A ocupação 

Mulheres Mirabal tem relação direta, portanto, com a luta por moradia. Não por ser uma 

ocupação que quer lutar por moradia especificamente, mas pela moradia ser também uma das 

lutas e demandas das mulheres que vivem nessa ocupação. 

Quando se pensa em Políticas Públicas de combate à violência contra as mulheres, é 

necessário enxergar esse processo em cadeia, e observar que a violência de gênero passa por 

muitos direitos, inclusive, pelo direito à moradia, e que o ingresso dessas mulheres na luta por 

moradia, a partir de uma situação de violência que sofreram, acaba sendo um meio de 

emancipação dessa mulher, pois ela passa a enxergar que pode ir muito além da busca por 

uma casa em si. Na luta por moradia, essa mulher acaba por enxergar que ela pode estudar, se 

qualificar, ter um emprego formal, educar seus filhos e seguir em frente. 

Ainda é nas ocupações, através dos debates políticos que lá ocorrem e das atividades 

voltadas para a saúde, capacitação e também por terem a possibilidade de se organizarem 

como um movimento estruturado, que essas mulheres passam a se verem como cidadãs e 

como mulheres independentes, capazes de serem proprietárias de suas casas e donas de sua 

própria história. O direito à moradia acaba sendo, portanto, uma ferramenta de emancipação e 

conquista de independência para essas mulheres. 
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4 O PAPEL DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS NOS MOVIMENTOS DE LUTA 

POR MORADIA 

 
A coordenadora da ocupação Mulheres Mirabal destacou, ainda, a importância que  

as Universidades Públicas vêm exercendo no auxílio às atividades do movimento social. 

Através dos projetos de extensão que as universidades desenvolvem, a ocupação tem contado 

com o auxílio de alunos do curso de arquitetura para confeccionarem projetos de casas para 

serem construídas para as famílias, de modo a facilitar a busca por tornar esse imóvel real. O 

auxílio técnico que a Universidade proporciona através desses projetos se mostra fundamental 

para esses movimentos, que carecem muito desse tipo de assistência por parte do Estado. É 

preciso destacar, portanto, a grande importância das Universidades Públicas no auxílio aos 

movimentos sociais de luta por moradia. A educação nas universidades públicas hoje é 

baseada num tripé: pesquisa, ensino e extensão, e os projetos desenvolvidos por essas 

instituições são de extrema importância para auxiliar esses movimentos. 

Um outro exemplo dessa importância é o projeto de extensão desenvolvido pelo 

NEPHU – Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos da Universidade Federal 

Fluminense. Através do NEPHU, um Programa chamado "Universidade e Luta por Moradia" 

foi desenvolvido, de modo a unir, através da multidisciplinariedade, diversos cursos de 

graduação: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia, Comunicação Social, Serviço Social e 

Direito. Todos esses cursos auxiliam, através dos seus projetos de extensão próprios, os 

movimentos de luta por moradia e as comunidades de Niterói, Rio de Janeiro e adjacências. 

Com o projeto, é prestado auxílio técnico, jurídico e social às ocupações e comunidades que 

lutam pelo direito à moradia digna. Em destaque, é importante mencionar a ocupação Mama 

África, em Niterói, que é uma das ocupações assessoradas pelo NEPHU e que recebe este 

nome por haver predominantemente mulheres negras vivendo lá. Há também parcerias com 

órgãos importantes, como a Defensoria Pública, através do NUTH, e com os movimentos de 

luta por moradia do MTST e Conselho Popular do Rio de Janeiro: 

 
Nestes tempos sombrios, marcados pela contundente ofensiva neoliberal e pela 

ampliação das fronteiras de acumulação capitalista nas cidades, expressas na 

urbanização seletiva e na agudização da desigualdade, a presente reflexão oferece 

um alento para os sujeitos coletivos que perseveram na defesa dos seus direitos, bem 

como àqueles que praticam, em seu cotidiano, os valores da Universidade pública, 

de qualidade e socialmente referenciada. (BIENENSTEIN, BIENENSTEIN, 

SOUSA, 2017) 

 

O NEPHU desenvolve algumas atividades de extrema importância para as 

comunidades e ocupações de luta por moradia e também para as ações extensionistas da 
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Universidade. Através das reuniões realizadas pelo Núcleo através do Fórum de luta por 

moradia os representantes dos movimentos podem ser orientados e se articularem entre si na 

busca pela reivindicação dos seus direitos. No ano de 2018, o NEPHU também desenvolveu 

um curso de extensão voltado para os graduandos, pós graduandos, líderes de movimentos de 

luta por moradia e também para a população em geral. 

O objetivo do curso era a capacitação dessas pessoas, de modo que elas passassem a 

entender o que é o Direito à Cidade e o Direito à moradia, assim como discutir as questões 

sociais que envolvem esses direitos, com aulas teóricas, debates e oficinas práticas com  

visitas às comunidades e ocupações participantes do curso. O curso está indo para a sua 

segunda turma no ano de 2019 e teve aulas com temas importantíssimos que envolvem a luta 

por moradia: direitos civis e políticos; assistência social; Estatuto das Cidades; Plano Diretor; 

gênero, raça e classe nas cidades, regularização fundiária, dentre outros temas essenciais que 

envolvem essa temática. 

Há, ainda, uma ocupação que teve auxílio do NEPHU e que representa muito bem o 

forte papel da mulher na liderança dos movimentos de luta por moradia. A ocupação Vila 

Autódromo, na zona oeste do Rio de janeiro. Maria da Penha Macena, líder do movimento de 

luta por moradia da Vila Autódromo, em seus diversos relatos, conta como foi a história de 

sua trajetória na luta por moradia, marcada por momentos de grande tensão e resistência, 

principalmente, quando o poder público tentou promover a remoção forçada da comunidade 

da Vila Autódromo (MÜNCH, 2017, 2019). 

O projeto do NEPHU revela, portanto, a importância que a Universidade Pública tem 

na prestação de serviços assistenciais à sociedade, em especial aqueles mais vulneráveis 

socialmente e que precisam de auxílio público na luta por seus direitos. Além de ser um 

projeto extremamente enriquecedor para os próprios alunos que fazem parte dele, pois os 

concede uma formação mais humana e cidadã, é extremamente essencial para a população, 

que encontra na Universidade um apoio para que consigam buscar seus direitos de forma mais 

eficiente. 

No atual contexto político que estamos vivendo, não é possível aceitar, portanto, 

contingenciamentos e cortes em verbas na educação que possam gerar o fim de projetos como 

esse, por exemplo. Isso representaria o fim de bolsas de estudos e de financiamentos desses 

projetos, que são de extrema importância para a população e, definitivamente, esse tipo de 

medida significa ir a contramão de qualquer desenvolvimento social para o nosso país, 

especialmente para a mulher, para a classe trabalhadora e para o pobre. Quantas famílias serão 

desassistidas se a Universidade perder a sua verba para continuar um projeto como o do 
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Nephu? Uma realidade como essa não pode ser concebida e aceita em um país como o nosso, 

que já carece tanto de auxílio para os mais vulneráveis socialmente. 

4.1 Pensando soluções 

 
Ao chegar a conclusão desse trabalho, chego a me perguntar em como pensar em 

soluções para esse grave problema? Seria uma mudança estrutural, uma mudança a partir da 

ideia de enxergar o indivíduo? Como saber o que de fato é capaz de mudar a realidade dessas 

mulheres? No atual contexto social e político em que vivemos, é difícil ter esperanças e 

pensar em como podem ser pensadas soluções que de fato não fiquem somente na teoria. 

Tudo que essas mulheres não precisam é de mais ideias que fiquem apenas no mundo teórico. 

Essas mulheres precisam de prática, de ver efeitos nas suas vidas de forma concreta, precisam 

de medidas que não passem somente de ideais e promessas. 

É preciso destacar ainda que criar leis e programas assistenciais de nada adianta se 

eles não passarem apenas de normas escritas no ordenamento jurídico e projetos. É necessário 

pensar de forma articulada e realista. É necessário pensar em modificações que de fato 

possam ser cumpridas. A violência contra as mulheres não pode ser reduzida a análise tão 

somente do ato em si, pois uma violência é reflexo de todo um contexto social histórico que a 

constrói e desencadeia. Além disso, acredito que é preciso lutar para ocupar os espaços, é 

preciso encarar e desmascarar esse ideal de um Direito garantista pleno, pois sabemos que o 

Direito, majoritariamente, é usado como uma ferramenta de opressão e poder. 

Observei, ao concluir este trabalho e todas as experiências e reflexões que ele me 

trouxe que, na verdade, a violência de gênero e sua relação com o direito à moradia não é 

diretamente uma relação de causa e efeito imediato. A violência de gênero não tem o seu fim 

base na luta por moradia. A luta por moradia é um dos meios de a mulher se emancipar da 

violência de gênero que, por sua vez, pode acabar sendo a causa dela ingressar numa luta por 

direito à moradia, e é essa luta por moradia que, na verdade, trará à essa mulher a sua 

verdadeira emancipação, pois a faz enxergar que ela pode ir muito além de tão somente lutar 

por uma casa. É um processo de fortalecimento e de pertencimento da mulher como pessoa, 

como sujeito de direitos, capaz de lutar ativamente pela efetivação de seus direitos 

fundamentais mais básicos, seja o direito à moradia, à educação, ao trabalho ou à saúde, por 

exemplo. 

Quanto aos movimentos sociais de luta por moradia, especificamente, estes não 

podem ser enxergados pela Justiça e pela própria sociedade como terrorismo, como invasores 

ou inimigos da sociedade porque não o são. São seres humanos, cidadãos. São mulheres e 
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pessoas lutando pela efetivação de seus direitos mais básicos e pela sua dignidade humana e 

dos que são, literalmente, marginalizados em nossa sociedade. Não se pode encarar esses 

movimentos como criminosos ou como bandidos, pois não o são. A partir do momento em 

que o Estado não é capaz de cumprir com o seu dever de assegurar à população a efetividade 

do direito à moradia, seja porque há realmente uma incapacidade, ou tão somente porque não 

há um mínimo interesse dos que estão no poder e que, muito mais do que poder político, 

detém o poder econômico e social, é dever de nós como sujeito de direitos, lutarmos por 

efetivá-los. Se morar é um direito, ocupar é um dever. 

 

4.2 Pensando políticas públicas nos diversos contextos sociais 

 
Para além do que temos como ideias de soluções jurídicas, é necessário pensar 

também em soluções em termos de políticas públicas. É preciso que haja projetos de moradia 

que sejam efetivamente pensados a partir de um recorte de gênero, raça e classe. Muito mais 

do que isso, que sejam projetos de moradia que pensem na moradia para muito além de 

paredes de concreto para uma mulher viver com sua família. 

É preciso pensar em um local que seja digno, que garanta à mulher segurança 

suficiente para viver sozinha com seus filhos, é preciso pensar que seja um local de fácil 

acesso à escolas e creches, já que uma mulher sozinha precisa dessas facilidades em sua 

rotina. Que seja de fácil acesso a postos de saúde e à mobilidade urbana. Morar vai muito 

além de ter um espaço físico. Requer o acesso à outra série de direito fundamentais tais como 

saneamento básico, iluminação público adequada, água devidamente tratada, transporte e 

segurança. 

Além disso, é preciso que haja uma relação próxima e articulada com os movimentos 

de luta por moradia não para criminalizá-los e sim para se unir a eles de modo a pensar 

soluções e parcerias para resolver a questão da moradia de milhares de mulheres vítimas de 

violência que não tem um lar para viver. As ocupações precisam ser enxergadas como um 

local de efetivação de direitos humanos, porque de fato é isso que elas o são, a partir do 

momento em que se mostram capazes de levar a essas mulheres, apesar de tantas dificuldades 

existentes, a efetivação de direitos fundamentais como a educação, a saúde, lazer, cultura e 

moradia. Uma ocupação não pode ser vista como um local de marginalização, mas sim como 

um espaço de efetivação de Direitos Dumanos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante de todo o exposto ao longo deste trabalho, cheguei à conclusão de que a 

resposta para o meu problema de pesquisa talvez não seja exatamente o que eu imaginava 

quando o formulei. A relação entre a violência contra as mulheres e o Direito à moradia não é 

necessariamente como eu imaginava. Para relacionar esses dois temas, primeiramente, é 

preciso entender que a violência contra a mulher é um fenômeno generalizado que atinge 

todas as mulheres, porém, apesar de o ser, essa violência possui causas, consequências e 

desdobramentos diferentes para cada interseccionalidade, pois essa violência é sentida de 

forma diferente entre mulheres brancas e negras, pobres e ricas. 

Ainda, a violência contra as mulheres não necessariamente terá o seu fim na luta por 

moradia. Pelo contrário, a luta pelo direito à moradia pode ser uma das consequências que 

uma situação de violência de gênero pode ter e, nesse caso, o ingresso da mulher na luta por 

direito à moradia acaba sendo uma forma de emancipação da mulher, pois é ali, na luta, onde 

ela encontra a sua verdadeira emancipação. Dessa forma, a relação que concluo ser a existente 

entre a violência contra a mulher e o Direito à moradia é de que este acaba por ser uma forma 

de luta e emancipação da mulher do ciclo de violência sofrido. Através da luta por moradia a 

mulher encontra sua independência e seu lugar na sociedade. Seu lugar como sujeito de 

direitos, como ser humano autónomo capaz de lutar para ver efetivadas suas garantias mais 

básicas. 

A violência contra as mulheres, portanto, configura uma grave violação de Direitos 

Humanos, que pode ter como uma de suas possíveis consequências o ingresso da mulher na 

luta pelo Direito à moradia, que é um direito atualmente considerado como um direito social, 

mas que também é abordado por alguns doutrinadores como um direito fundamental. 

E o Direito à moradia também está, de fato, intimamente ligado à noção de dignidade 

da pessoa humana, o que faz todo sentido, visto que, morar com dignidade é essencial para 

que todo ser humano viva nas cidades e tenha acesso aos seus direitos fundamentais mais 

básicos. O Direito à moradia, portanto, sendo enxergado numa perspectiva ampla, ao meu ver, 

além de meramente um direito social, é um direito fundamental humano. Nesse sentido, os 

movimentos sociais de luta por moradia assim como os movimentos de mulheres exercem um 

papel crucial para o fortalecimento da luta e resistência coletiva. Quando se luta com o 

movimento, não há só a perspectiva de um indivíduo, mas de toda uma coletividade. 

É muito importante ainda ressaltar a importância que as Universidades exercem em 

ambos os temas, com seus projetos de pesquisa e extensão que auxiliam movimentos sociais 
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que lutam por moradia e também pelo combate à violência contra as mulheres. Através das 

Universidades, esses movimentos podem encontrar assessoria técnica que muitas vezes não é 

concedida ou o é de forma ineficiente pelo Estado, assim como essas mulheres podem obter 

oportunidades de capacitação, orientação e estudo não somente para si mesmas, mas também 

para seus filhos. 

A violência contra as mulheres possui muitas faces. O seu desdobramento na luta 

pelo Direito à moradia é apenas uma delas e, sem dúvidas, é através da busca por esse direito 

que muitas mulheres se emancipam da sua figura de cuidadora para possuidora e detentora do 

lar. E mais além, é através dessa luta que essas mulheres passam a entender que podem ir 

muito mais além de serem meras donas do lar, para serem do lar, das ruas, do trabalho e, 

principalmente, donas do seus próprios corpos e da sua própria liberdade. E isso sim, traz a 

sua verdadeira emancipação. 
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