
PROJETO AMAVVIDA 

 

 

 

Histórico do Projeto 

 

 

           O projeto AMAVVIDA surgiu a partir da percepção do enorme crescimento da 

violência doméstica e por ideias de seus executores e idealizadores, onde 

significativamente observaram a necessidade de um projeto de caráter educativo, de 

apoio, e de prevenção contra o abuso de vítimas do fenômeno violência doméstica, onde 

todos os dias a mídia apresenta um quadro de violência assustador. A estruturação deste 

projeto surgiu da experiência obtida através de pesquisa em banco de dados revelados no 

balanço dos atendimentos realizados em 2014 pela Central de Atendimento à Mulher – 

Ligue 180, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-

PR), através de estudos e estatísticas divulgados pela OMS, e por variados segmentos da 

Sociedade. 

 

 

Justificativa 

 

            Segundo a Organização Mundial de Saúde, a violência responde por 

aproximadamente 7% de todas as mortes de mulheres entre 15 e 44 anos no mundo. Em 

alguns países, até 69% das mulheres relatam terem sido agredidas fisicamente e até 47% 

declaram que sua primeira relação sexual foi forçada. Por isso, o projeto tem como 

objetivo prevenir e combater a violência contra mulheres e adolescentes, além de orientar 

as vítimas na busca de ajuda dos órgãos competentes, quebrando assim o ciclo de 

violência. A violência doméstica é nutrida pela ignorância. Assim, para combater esse 

mal é preciso trazê-lo a público, examiná-lo e dar a solução necessária. Os cidadãos em 

geral devem se tornar parte dessa solução e o primeiro passo é a prevenção, procurando 

alcançar todas as faixas etárias. 

 

 

 



Introdução: 

 

Dados Nacionais sobre violência contra as mulheres 

 

 

 
 

 

 

          Apesar de ser um crime e grave violação de Direitos Humanos, a violência contra 

as mulheres segue vitimando milhares de Brasileiras reiteradamente: 43% das mulheres 

em situação de violência sofrem agressões diariamente; para 35%, a agressão é semanal.    

          Esses dados foram revelados no Balanço dos atendimentos realizados em 2014 pela 

Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, da Secretaria de Políticas para as Mulheres 

da Presidência da República (SPM-PR). 

          Em relação ao momento em que a violência começou dentro do relacionamento, os 

atendimentos de 2014 revelaram que os episódios de violência acontecem desde o início 

da relação (23,51%) ou de um até cinco anos (23,28%). 

          Em 2014, do total de 52.957 denúncias de violência contra a mulher, 27.369 

corresponderam a denúncias de violência física (51,68%), 16.846 de violência 

psicológica (31,81%), 5.126 de violência moral (9,68%), 1.028 de violência patrimonial 

(1,94%), 1.517 de violência sexual (2,86%), 931 de cárcere privado (1,76%) e 140 

envolvendo tráfico (0,26%). 

          Dos atendimentos registrados em 2014, 80% das vítimas tinham filhos, sendo que 

64,35% presenciavam a violência e 18,74% eram vítimas diretas juntamente com as mães. 

 

http://www.compromissoeatitude.org.br/dados-nacionais-sobre-violencia-contra-a-mulher/
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 Feminicídio 

 

          Entre 1980 e 2010 foram assassinadas mais de 92 mil mulheres no Brasil, 43,7 mil 

somente na última década. Segundo o Mapa da Violência 2012 divulgado pelo Instituto 

Sangari, o número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465, que representa 

um aumento de 230%. Já o Mapa da Violência 2013: Homicídios e Juventude no 

Brasil revela que, de 2001 a 2011, o índice de homicídios de mulheres aumentou 17,2%, 

com a morte de mais de 48 mil brasileiras nesse período. Só em 2011 mais de 4,5 mil 

mulheres foram assassinadas no país. 

         “O crescimento efetivo acontece até o ano de 1996, período que as taxas de 

homicídio feminino duplicam, passando de 2,3 para 4,6 homicídios para cada 100 mil 

mulheres. A partir desse ano, e até 2006, as taxas permanecem estabilizadas, com 

tendência de queda, em torno de 4,5 homicídios para cada 100 mil mulheres. No primeiro 

ano de vigência efetiva da lei Maria da Penha, 2007, as taxas experimentam um 

leve decréscimo, voltando imediatamente a crescer de forma rápida até o ano 2010, último 

dado atualmente disponível, igualando o máximo patamar já observado no país: o de 

1996.” 

          De 2001 a 2011, o índice de mulheres jovens assassinadas foi superior ao do 

restante da população feminina. Em 2011, a taxa de homicídios entre mulheres com 

idades entre 15 e 24 anos foi de 7,1 mortes para cada 100 mil, enquanto a média para as 

não jovens foi de 4,1.   

          Já a Pesquisa Avaliando a Efetividade da Lei Maria da Penha (Ipea, 

março/2015) apontou que a Lei nº 11.340/2004 fez diminuir em cerca de 10% a taxa de 

homicídios contra mulheres praticados dentro das residências das vítimas, o que “implica 

dizer que a LMP foi responsável por evitar milhares de casos de violência doméstica no 

País”. 

 

Violência sexual  

 

          Em 2011, foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, 12.087 casos de estupro no Brasil, o que 

equivale a cerca de 23% do total registrado na polícia em 2012, conforme dados do 

Anuário 2013 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). 

           

http://www.compromissoeatitude.org.br/mapa-da-violencia-2012-atualizacao-homicidio-de-mulheres-no-brasil-cebelaflacsoinstituto-sangari-agosto-de-2012/
http://www.compromissoeatitude.org.br/mapa-da-violencia-2013-aponta-que-mulheres-jovens-foram-principais-vitimas-de-homicidios/
http://www.compromissoeatitude.org.br/mapa-da-violencia-2013-aponta-que-mulheres-jovens-foram-principais-vitimas-de-homicidios/
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=24610&catid=8&Itemid=6
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=24610&catid=8&Itemid=6


Em 2013, o Ipea levou a campo um questionário sobre vitimização, no âmbito do Sistema 

de Indicadores de Percepção Social (SIPS), que continha algumas questões sobre 

violência sexual. A partir das respostas, estimou-se que a cada ano no Brasil 0,26% da 

população sofre violência sexual, o que indica que haja anualmente 527 mil tentativas ou 

casos de estupros consumados no país, dos quais 10% são reportados à polícia. Tal 

informação é consistente com os dados do 8º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública (FBSP) de 2014, que apontou que 50.320 estupros foram registrados no País em 

2013. Todavia, essa estatística deve ser olhada com bastante cautela, uma vez que, como 

se salientou anteriormente, talvez a metodologia empregada no SIPS não seja a mais 

adequada para se estimar a prevalência do estupro, podendo servir apenas como uma 

estimativa para o limite inferior de prevalência do fenômeno no País. 

 

Percepção da população sobre a violência contra as mulheres 

 

          Pesquisa realizada pelo Data Popular e Instituto Patrícia Galvão revelou que 98% 

dos brasileiros conhecem, mesmo de ouvir falar, a Lei Maria da Penha e 86% acham que 

as mulheres passaram a denunciar mais os casos de violência doméstica após a Lei. Para 

70% dos entrevistados, a mulher sofre mais violência dentro de casa do que em espaços 

públicos. 

 

Sobre a violência contra mulheres jovens da periferia 

 

          É nós Inteligência Jovem realizou estudo, em parceria com os institutos Vladimir 

Herzog e Patrícia Galvão, com mais de 2.300 mulheres de 14 a 24 anos, das classes C, D 

e E, que envolveu a aplicação de questionário online e entrevistas em profundidade 

visando compreender como a violência contra as mulheres e o machismo atingem as 

jovens de periferia. Os números levantados pelo estudo mostram que 74% das 

entrevistadas afirmam ter recebido um tratamento diferente em sua criação, por serem 

mulheres; 90% dizem que deixaram de fazer alguma coisa por medo da violência, como 

usar determinadas roupas e frequentar espaços públicos; e 77% acham que o machismo 

afetou seu desenvolvimento. 

          Balanço 2014 do Ligue 180 aponta que em mais de 80% das denúncias o agressor 

foi o parceiro ou ex (SPM-PR, 06/03/2015) 

       

 

http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2014/04/IPEA_sips_violenciamulheres04042014.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2015/06/FBSP_8anuario2014.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2015/06/FBSP_8anuario2014.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/enois-inteligencia-jovem-faz-pesquisa-sobre-machismo-e-violencia-contra-jovens-e-lanca-campanha-enois-02062015
http://www.compromissoeatitude.org.br/enois-inteligencia-jovem-faz-pesquisa-sobre-machismo-e-violencia-contra-jovens-e-lanca-campanha-enois-02062015
http://www.compromissoeatitude.org.br/central-de-atendimento-a-mulher-ligue-180-registrou-485-mil-ligacoes-em-2014-spm-06032015/
http://www.compromissoeatitude.org.br/central-de-atendimento-a-mulher-ligue-180-registrou-485-mil-ligacoes-em-2014-spm-06032015/


    Embora muitos avanços tenham sido alcançados com a Lei Maria da Penha (Lei nº 

11.340/2006), ainda assim, hoje, contabilizamos 4,4 assassinatos a cada 100 mil 

mulheres, número que coloca o Brasil no 7º lugar no ranking de países nesse tipo de 

crime. 

           “Homem que bate na esposa tem que ir para a cadeia”. Concordaram com 

esta afirmação, total ou parcialmente, 91% dos entrevistados em maio e junho de 

2013 pelo Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS) do Ipea (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada); ao mesmo tempo, 26% concordam que mulheres que 

usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas.  

  

          Violência Sexual no Brasil: Em 2011, foram notificados no Sinan (Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação) do Ministério da Saúde 12.087 casos de estupro 

no Brasil, o que equivale a cerca de 23% do total registrado na polícia m 2012, conforme 

dados do Anuário 2013 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Veja 

também: Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde, por Daniel 

Cerqueira e Danilo de Santa Cruz Coelho (Ipea, março/2014) 

 

          Percepção da sociedade sobre violência e assassinatos de mulheres (Data 

Popular/Instituto Patrícia Galvão, 2013) 

 

          Para 70% da população, a mulher sofre mais violência dentro de casa do que em 

espaços públicos no Brasil. É o que mostra pesquisa inédita, realizada com apoio da SPM-

PR e Campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha, que revelou 

significativa preocupação da sociedade com a violência doméstica e os assassinatos de 

mulheres pelos parceiros ou ex-parceiros no Brasil. 

          Além de 7 em cada 10 entrevistados considerar que as Brasileiras sofrem mais 

violência dentro de casa do que em espaços públicos, metade avalia ainda que as mulheres 

se sentem de fato mais inseguras dentro da própria casa. Os dados revelam que o problema 

está presente no cotidiano da maior parte dos brasileiros: entre os entrevistados, de ambos 

os sexos e todas as classes sociais, 54% conhecem uma mulher que já foi agredida por 

um parceiro e 56% conhecem um homem que já agrediu uma parceira. E 69% afirmaram 

acreditar que a violência contra a mulher não ocorre apenas em famílias pobres.  

 

 

 

http://www.compromissoeatitude.org.br/casos-de-estupros-cresceram-18-no-pais-agencia-brasil-04112013/
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2014/03/IPEA_estupronobrasil_dadosdasaude_marco2014.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2014/03/IPEA_estupronobrasil_dadosdasaude_marco2014.pdf


Mapa da Violência 2012 – Instituto Sangari (abril de 2012) De 1980 a 2010, foram 

assassinadas no país perto de 91 mil mulheres, 43,5 mil só na última década. 

 

         O número de mortes nesses 30 anos passou de 1.353 para 4.297, o que representa 

um aumento de 217,6% – mais que triplicando – nos quantitativos de mulheres vítimas 

de assassinato. 

         De 1996 a 2010 as taxas de assassinatos de mulheres permanecem estabilizadas em 

torno de 4,5 homicídios para cada 100 mil mulheres. Espírito Santo, com sua taxa de 9,4 

homicídios em cada 100 mil mulheres, mais que duplica a média nacional e quase 

quadruplica a taxa do Piauí, estado que apresenta o menor índice do país. 

          Entre os homens, só 14,7% dos incidentes aconteceram na residência ou habitação. 

Já entre as mulheres, essa proporção eleva-se para 40%. 

          Duas em cada três pessoas atendidas no SUS em razão de violência doméstica ou 

sexual são mulheres; em 51,6% dos atendimentos foi registrada reincidência no exercício 

da violência contra a mulher. 

 

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ): 

 

           A aplicação da Lei Maria da Penha fez com que fossem distribuídos 685.905 

procedimentos, realizadas 304.696 audiências, efetuadas 26.416 prisões em flagrante e 

4.146 prisões preventivas, entre 2006 e 2011. 

 

Dados da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 

 

          De janeiro a junho de 2013, a Central de Atendimento à Mulher, da SPM, atingiu 

306.201 registros: 53% do público chegou ao serviço por divulgação na mídia. Tráfico 

de mulheres teve aumento de 1.547% das denúncias, na comparação com o primeiro 

semestre de 2012. Lei Maria da Penha alcançou mais de 470 mil pedidos de informação, 

de 2006 a 2013. 

          Pela primeira vez, a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, da Secretaria 

de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), atingiu 56% dos 

5.566 municípios brasileiros. Entre janeiro e junho de 2013, foram 306.201 registros, 

ampliando para 3.364.633 o total de atendimentos, computados desde janeiro de 2006. 

 

 

http://www.cnj.jus.br/


DataSenado ouve mulheres sobre violência doméstica  

 

          Das mulheres ouvidas pelo Data Senado, 30% dizem acreditar que as leis do país 

não são capazes de protegê-las da violência doméstica. Para 23,3%, muitas vítimas não 

denunciam os companheiros à polícia por prever que eles não serão punidos. 

         Das mulheres entrevistadas, 18,6% afirmaram já ter sido vítimas de violência 

doméstica. Em resposta à última agressão, uma parcela expressiva delas (20,7%) nunca 

procurou ajuda nem denunciou o agressor. 

 

Percepções sobre a Violência Doméstica contra a Mulher no Brasil (Instituto 

Avon/Ipsos, 2011). 

 

         Seis em cada 10 brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de violência 

doméstica. 

– Machismo (46%) e alcoolismo (31%) são apontados como principais fatores que 

contribuem para a violência. 

– 94% conhecem a Lei Maria da Penha, mas apenas 13% sabem seu conteúdo. A maioria 

das pessoas (60%) pensa que, ao ser denunciado, o agressor vai preso. 

– 52% acham que juízes e policiais desqualificam o problema. 

 

Mulheres Brasileiras nos Espaços Público e Privado (FPA/SESC, 2010) 

 

– Cinco mulheres são espancadas a cada 2 minutos no país; 91% dos homens dizem 

considerar que “bater em mulher é errado em qualquer situação”. 

 

– Uma em cada cinco mulheres consideram já ter sofrido alguma vez “algum tipo de 

violência de parte de algum homem, conhecido ou desconhecido”. 

 

– O parceiro (marido ou namorado) é o responsável por mais 80% dos casos reportados. 

 

– Cerca de seis em cada sete mulheres (84%) e homens (85%) já ouviram falar da Lei 

Maria da Penha e cerca de quatro em cada cinco (78% e 80% respectivamente) têm uma 

percepção positiva da mesma. 

 

 



Ipea divulga pesquisa sobre a efetividade da Lei Maria da Penha   

(SPM – 04/03/2015) 

 

Estudo estimou o impacto da lei nas taxas de homicídios de mulheres 

          O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou nesta quarta-feira 

(04/03), em Brasília, um estudo sobre a efetividade da Lei Maria da Penha (LMP). Os 

resultados indicam que a Lei fez diminuir em cerca de 10% a taxa de homicídio contra as 

mulheres dentro das residências. O evento contou com a participação da secretária de 

Enfrentamento à Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM/PR), 

Aparecida Gonçalves. 

          Os autores ressaltam, no entanto, que a efetividade não se deu de maneira uniforme 

no país, por causa dos “diferentes graus de institucionalização dos serviços protetivos às 

vítimas de violência doméstica”. Para mais informações sobre a distribuição de serviços 

protetivos à mulher no território nacional, consulte o segundo estudo divulgado nesta 

quarta-feira, a Nota Técnica – A institucionalização das políticas públicas de 

enfrentamento à violência contra as mulheres no Brasil (versão preliminar). 

          Apesar de a Lei Maria Penha não ter como foco o homicídio de mulheres, a 

pesquisa partiu do pressuposto de que a violência doméstica ocorre em ciclos, “onde 

muitas vezes há um acirramento no grau de agressividade envolvida, que, eventualmente, 

redunda (muitas vezes de forma inesperada) na morte do cônjuge”, por isso “seria 

razoável imaginar que a lei, ao fazer cessar ciclos de agressões intrafamiliares, gere 

também um efeito de segunda ordem para fazer diminuir os homicídios ocasionados por 

questões domésticas e de gênero”, defendem os autores. 

 

Dados 

 

          Os dados utilizados para a análise dizem respeito às agressões letais no Brasil e 

foram obtidos por meio do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do 

Ministério da Saúde. Os registros do SIM são contabilizados com base nas informações 

das declarações de óbitos fornecidas pelos Institutos Médicos Legais (IMLs). Além da 

“causa básica do óbito”, foram utilizadas as variáveis referentes ao sexo do indivíduo e à 

data do registro, bem como o município de ocorrência. 

          A evolução da taxa de homicídios em residência para o Brasil no período entre 

2000 e 2011 é apresentada no gráfico 1. A análise dos homicídios dentro das residências 

http://www.compromissoeatitude.org.br/ipea-divulga-pesquisa-sobre-a-efetividade-da-lei-maria-da-penha-spm-04032015/
http://www.compromissoeatitude.org.br/ipea-divulga-pesquisa-sobre-a-efetividade-da-lei-maria-da-penha-spm-04032015/


é importante, pois, segundo as evidências internacionais e nacionais, em mais de 90% dos 

casos, os responsáveis são conhecidos familiares da vítima, configurando situações 

tendem a se aproximar mais dos eventos associados às questões de gênero. 

 

 

 

Taxa de homicídio ocorridos em residência – Brasil (2000-2011) (Por 100 mil 

habitantes) Fonte: SIM 

 

          Para avaliar se um experimento ou uma lei é efetiva ou não, não basta ver se a 

variável de interesse (no caso, homicídios nas residências) aumentou ou diminuiu. É 

preciso construir um cenário contrafactual. Ou seja, se não houvesse a lei, as homicídios 

teriam crescido mais do que o que foi observado? A resposta é positiva, então, a lei foi 

efetiva. 

          De acordo com a pesquisa, o aumento no número de homicídios em residência pode 

ter sido influenciado por outros fatores socioeconômicos. O modelo de diferenças em 

diferenças mede o supracitado cenário contrafactual ao comparar a evolução da taxa de 

homicídios entre homens e mulheres e, além disso, levar em conta especificidades locais 

(no nível das microrregiões), que podem afetar diferentemente a violência contra homens 

e mulheres, e tendências temporais, que podem ser resultado de mudanças estruturais e/ou 

políticas passíveis de afetar as trajetórias de homicídios. Ademais, o modelo considera a 

evolução da prevalência de armas de fogo e de ingestão de bebidas alcoólicas, que poderia 

interferir na regularidade dos homicídios de homens e mulheres. 

 
 
 

http://spm.gov.br/noticias/graficoIPEA.jpg


Mais de 70% das mulheres vítimas de violência não denunciam crime, diz pesquisa 

no Rio (O Globo – 26/06/2015) 

 

 
 

          Cerca de 28 mil responderam à enquete em totens do programa Via Lilás 

espalhados por estações de trem. 

 

          Quem é ofendida, caluniada, difamada, ameaçada, agredida ou violentada pode (e 

deve) fazer o registro policial. Mas cerca de 71% das mulheres que disseram ter sofrido 

algum tipo de violência, na enquete do projeto Via Lilás, não denunciaram seus 

agressores.  

          A iniciativa, realizada no estado do Rio, busca, a partir de respostas voluntárias, 

levantar os números da violência doméstica. São 23 totens espalhados por estações de 

trem do Rio, que completam quatro meses de funcionamento em julho.  

 

         Segundo a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, dos cerca 

de 50 mil acessos, mais de 28 mil responderam à enquete e 39% admitiram ter sofrido 

algum tipo de violência. 

 

— Esse dado de 71% assusta, mas é compatível com a realidade. Cerca de 95% dos que 

sofreram violência eram mulheres — comenta Adriana Mota, superintendente de 

Enfrentamento à Violência Contra a Mulher da secretaria. 

 

          X., de 29 anos, sofreu todos os tipos de violência. Constantemente agredida pelos 

dois companheiros que teve, foi ameaçada, violentada e teve seus pertences destruídos. 

Muitas vezes, ela respondia à violência com atitudes atropeladas, como uso de drogas. 

 

         Mãe de três meninas, denunciou o primeiro marido quando ele a agrediu logo após 

o nascimento da primogênita. E voltou a denunciá-lo quando ele abusou de duas das 

meninas. Com o segundo marido, a primeira denúncia aconteceu quando foi parar no 

hospital, após ter os pulsos cortados por ele. 

 

— Até hoje não consegui justiça para as minhas filhas — lamenta X. — Como apanhava 

dos meus pais, não achava errado eles me baterem. Considerava normal. 

http://www.compromissoeatitude.org.br/mais-de-70-das-mulheres-vitimas-de-violencia-nao-denunciam-crime-diz-pesquisa-no-rio-o-globo-26062015/
http://www.compromissoeatitude.org.br/mais-de-70-das-mulheres-vitimas-de-violencia-nao-denunciam-crime-diz-pesquisa-no-rio-o-globo-26062015/


 

 

         X. saiu da casa dos pais, em Bangu, aos 15 anos e dependia financeiramente dos 

maridos: 

— Meu primeiro marido me batia todos os dias e não me deixava sair de casa. Eu ficava 

num quarto, só com um copo de água e um penico. Escrevi um diário, porque era a única 

“pessoa” para dialogar. 

          No caso do segundo marido, ela admite que tinha medo de perdê-lo. Por isso, após 

as brigas, preferia que ele lhe levantasse a mão do que vê-lo sair de casa. Eles estão 

separados há cerca de um ano. 

          X. chegou ao Centro Integrado de Atendimento à Mulher, em Nova Iguaçu, após 

conhecer o Via Lilás. Ela trabalhou na divulgação do serviço, na Central do Brasil, e hoje 

tem acompanhamento de profissionais. X. está grávida e mora com a filha mais nova na 

casa de amigos. As outras vivem com a avó. 

          Adriana explica que muitas mulheres não denunciam por receio da reprovação da 

sociedade e da família, por acreditarem que “não vai adiantar nada” ou ainda por 

dependerem financeiramente do parceiro. Mas também por desconhecimento. 

— Já ouvi histórias de mulheres que foram empurradas, jogadas no chão, tiveram seus 

documentos rasgados, mas achavam bobagem. Quando apanharam, foram à delegacia.         



          Não é preciso chegar a este ponto — ensina Adriana. — Além de existir uma 

cultura que considera a violência doméstica leve, muitas não sabem que o que sofrem 

também é violência, porque só conhecem a física e a sexual. 

          De acordo com o Dossiê Mulher, do Instituto de Segurança Pública — baseado em 

ocorrências registradas nas delegacias do Estado do Rio , em 2014 houve um aumento de 

18% no número de homicídios dolosos: foram 420 mulheres assassinadas contra 356 em 

2013. Dos 420 registros, 41 (9,8%) tiveram maridos ou ex-companheiros como autores.   

         Os estupros também mereceram destaque. Naquele ano, a cada dia, 13 mulheres, 

em média, foram violentadas no Estado. 

 

PROJETO SERÁ AMPLIADO 

 

          De 1º de março a 16 de junho, os totens da Via Lilás foram acessados por 49.969 

pessoas, sendo que 66% entraram na área sobre violência doméstica. Deste total, 28.375 

responderam à enquete sobre violência doméstica e, dos 39% admitiram ter sofrido algum 

tipo de violência, 95% eram mulheres. 

          Em relação ao tipo, 55,74% disseram que sofreram violência física; 50,38%, 

psicológica (ameaça e constrangimento ilegal); 46,23%, moral (ofender a reputação e 

xingamentos); 16,65%, sexual; e 14,16%, patrimonial. 

          Além disso, 36,4% tinham entre 30 e 45 anos (61,6% das vítimas têm entre 18 a 45 

anos) e 49% eram pardos (a população negra chegou a 72,4%, somando 23,4% de negras). 

          Os totens que mais foram acessados foram os da Central do Brasil, seguidos dos 

das estações Maracanã, Madureira e Bonsucesso (além das estações de trens, há 

equipamentos no Tribunal de Justiça e no teleférico do Alemão). 

          Do total de acessos, 52,2% pediram envio de endereços de instituições da rede de 

enfrentamento à violência contra as mulheres por SMS. Estes centros de referência 

fornecem atendimento psicossocial e orientação jurídica às vítimas (são 39 no Rio, sendo 

dois na capital, um em Nova Iguaçu e outro em Queimados). 

         De acordo com a secretaria, até o final do ano o número de totens chegará a 93. Em 

julho, 35 serão instalados nas estações das barcas, na rodoviária (em negociação), em 

algumas delegacias e em hospitais de emergência, entre outros locais. 

        Adriana reitera a importância da denúncia e sugere o uso de aplicativos de ajuda no 

celular. O PLP 2.0, para Android, dá a possibilidade de criar uma rede pessoal de 

proteção, cadastrando contatos telefônicos, que recebem mensagens em caso de urgência.        



           E o 180 Frases (para Android e iOS) traz frases aleatórias na tela inicial, 

disfarçando sua função. Para sair dessa exibição, basta balançar o celular. Além de 

informações, ele tem atalho para ligar para a Central de Atendimento à Mulher (180). 

Carol Knoploch. 

 

Impacto sócio econômico da violência contra as mulheres (OMS) 
 

 

          Vários estudos apontam que os custos sociais e econômicos da violência contra as 

mulheres são enormes e têm efeito cascata em toda a sociedade. As mulheres podem 

sofrer vários tipos de incapacidade – passageira ou não – para o trabalho, perda de 

salários, isolamento, falta de participação nas atividades regulares e limitada capacidade 

de cuidar de si própria, dos filhos e de outros membros da família. 

          Além dos custos humanos, a violência representa uma imensa carga econômica 

para as sociedades em termos de produtividade perdida e aumento no uso de serviços 

sociais. Entre as mulheres pesquisadas em Nagpur, Índia, por exemplo, 13% precisaram 

largar um trabalho remunerado por causa de abuso, faltando uma média de sete dias úteis 

por incidente, e 11% não conseguiram desempenhar tarefas domésticas por causa de um 

incidente de violência. 

          Embora a violência de gênero não afete constantemente a probabilidade geral de 

uma mulher de conseguir um emprego, parece que ela influencia no salário da mulher e 

em sua capacidade de manter um emprego. Um estudo realizado em Chicago, IL, Estados 

Unidos, concluiu que mulheres com um histórico de violência de gênero tinham maior 

probabilidade de haver passado por períodos de desemprego, de ter tido 

grande rotatividade de empregos e de ter sofrido mais problemas físicos e mentais que 

poderiam afetar seu desempenho no trabalho. 

           Elas também tinham menor renda pessoal e tinham muito mais possibilidade 

de receber assistência social do que as mulheres que não tinham um histórico de violência 

de gênero.  

          Da mesma forma, em um estudo realizado em Manágua na Nicarágua, as mulheres 

que sofreram abuso ganhavam 46% a menos do que as mulheres sem histórico de abuso, 

mesmo depois de controlar outros fatores que poderiam afetar os rendimentos. 

 

 

 

http://www.compromissoeatitude.org.br/impacto-socioeconomico-da-violencia-contra-as-mulheres-oms-2002/


Objetivo 

 

           Este projeto tem como objetivo criar um Núcleo Institucional de prevenção, 

divulgação e apoio as vítimas de violência doméstica em todos os seus âmbitos. 

          No Brasil, a violência é apontada desde a década de 1970, como uma das principais 

causas de morbi-mortalidade, despertando no setor saúde uma grande preocupação com 

essa temática que, progressivamente deixa de ser considerada um problema exclusivo da 

área social e jurídica para ser também incluída no universo da saúde pública. 

     “A violência doméstica é um problema universal que atinge milhares de pessoas, em 

grande número de vezes de forma silenciosa e dissimuladamente.” 

           Trata-se de um problema que acomete ambos os sexos e não costuma obedecer 

nenhum nível social, econômico, religioso ou cultural específico, como poderiam pensar 

alguns. 

          Percebemos que atualmente quando se trata de violência doméstica o Governo, 

ONGs, Instituições Religiosas, Empresas Privadas e vários outros segmentos estão se 

unindo para pôr fim a esse mal que assola a sociedade em todos os níveis. Notícias 

aterradoras têm deixado o mundo em comoção. 

          Dentro e fora do Brasil, imagens da mídia chocam a população. O abuso infantil, a 

violência contra a mulher e o adolescente abrangem grande parte da violência familiar e 

ocorrem justamente no lugar em que as pessoas deveriam se sentir mais seguras – que 

seria seu próprio lar. 

          Diante dos estudos apresentados destacamos os três desafios mais importantes para 

combater o que definimos como fenômeno da violência doméstica, primeiro é 

Conscientizar a população em geral, sobre a importância de pôr um basta à violência, 

através do ensino de regras simples e eficazes de prevenção e sobrevivência ao abuso, 

segundo é Orientar as famílias, pais e filhos, sobre o assunto, levando esclarecimento 

quanto a seus direitos e alertando quanto à necessidade de quebrar o silêncio e buscar 

junto aos órgãos competentes o apoio necessário, e terceiro Promover a paz para um 

mundo melhor por meio de palestras, divulgação escrita e televisiva formando um padrão 

cultural de que a violência na família é inaceitável.  

          E por fim é de suma importância, ou seja é Primordial resgatar os valores familiares 

e respeito ao próximo, fortalecendo as famílias, que é facilitadora da interiorização de 

valores. 

 



Metodologia do Programa 

 

Objetivos gerais do programa 

 

 

 Criar um núcleo institucional de prevenção, divulgação e apoio as vítimas 

do fenômeno da violência doméstica no Estado do Rio de janeiro, com o 

intuito de subsidiar os órgãos púbicos responsáveis pela área com dados 

científicos para a criação e adoção de políticas públicas de prevenção, 

proteção e amparo às vítimas da violência doméstica. 

 

 Conhecer os vieses psicossociais que envolvem a violência doméstica, 

obtendo subsídios para identificar o perfil psicológico dos autores. 

 

 Combater a violência doméstica em suas diversas formas de manifestação, 

oferecendo ao público em geral, por meio de instrumentos educativos, 

condições de identificar as causas do fenômeno e as formas mais eficazes 

de prevenção. 

 

          

Objetivos Específicos: 

 

 Contribuir para a produção de conhecimento e formação de profissionais 

com uma nova consciência social, de forma a atuarem na defesa, no 

atendimento e promoção de políticas sociais. 

 

 Desenvolver metodologia de capacitação de recursos humanos que 

resgatem a prática e a vivência de profissionais envolvidos no atendimento 

de demandas sociais, inspirando-se no eixo da cidadania. 

 

 Realizar o estudo e a análise das situações sociais e individuais vivenciadas 

pelo público-alvo de nossas ações, tomando-se como referência o processo 

de adoecimento psíquico, de desagregação social e do adoecimento do 

núcleo familiar.  



 Promover levantamento de dados, estudos e pesquisa sobre a situação da 

violência doméstica nos Municípios da Baixada Fluminense propondo 

com esses dados alternativas de atendimento, de promoção e de defesa dos 

direitos das cidadãs a ela submetidas. 

 

 

Objetivos Secundários 

 

 

 Conhecer, registrar, apoiar e divulgar experiências referenciais com 

políticas públicas que tenham as vítimas da violência doméstica como 

sujeitos de direito. 

 

 Diagnosticar a existência dos transtornos psicogênicos, em especial 

aqueles relacionados com o etilismo, que comprometam o sistema 

dinâmico de comportamento dos agressores. 

 

 

Princípios Norteadores das Ações 

 

 

 As determinações econômicas, o condicionamento político-social e os 

fatores histórico-culturais, em especial aqueles relacionados com o gênero, 

responsáveis pela atual situação do quadro degradante de violência 

doméstica atualmente observado no Brasil. 

 

 

 Respeito às especificidades pessoais/familiares, considerando o estágio de 

adoecimento ou de depreciação psíquica no qual se encontram envolvidos 

atores e vítimas da situação de violência doméstica. 

 

   

 

 



Estratégia do projeto (atividades) 

 

 

Palestras 

 

         Palestras serão ministradas para um público alvo em locais apropriados com o 

intuito de conscientizar a importância de combater a violência doméstica e alertar os 

mesmos a importância de quebrar o silêncio. 

 

Ações Comunitárias 

 

          Ações comunitárias serão realizadas juntamente com serviços de utilidade pública 

em praças, auditórios, shoppings e nos mais diversos segmentos da Sociedade. 
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