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“As pessoas envolvidas na relação violenta devem ter o desejo de mudar.

É por esta razão que não se acredita numa mudança radical de uma

relação violenta, quando se trabalha exclusivamente com a vítima. Sofren-

do esta algumas mudanças, enquanto a outra parte permanece o que sem-

pre foi, mantendo seus habitus, a relação pode inclusive, tornar-se ainda

mais violenta. Todos percebem que a vítima precisa de ajuda, mas poucos

vêem esta necessidade no agressor. As duas partes precisam de auxílio para

promover uma verdadeira transformação da relação violenta.”

Heleieth Saffioti
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APRESENTAÇÃO

No Brasil, pesquisa da Fundação Perseu Abramo revela que a cada
15 segundos uma mulher é agredida. Estima-se que mais de 2 milhões
de mulheres são espancadas a cada ano por maridos ou namorados,
atuais e antigos.

Os números sobre a incidência da violência contra a mulher no país
contrastam com os dados recentes da pesquisa Ibope – Instituto Patrícia
Galvão, que revelam um alto grau de rejeição à violência contra as mulhe-
res: 82% dos entrevistados respondem que “não existe nenhuma situação
que justifique a agressão do homem a sua mulher”. Além disso, 91% consi-
deram muito grave o fato de mulheres serem agredidas por companheiros e
maridos. Ao mesmo tempo, o velho ditado que afirma que “em briga de
marido e mulher não se mete a colher” ainda tem boa aceitação (66%).

Observa-se que há uma atitude contrária à violência, mas não há um
comportamento equivalente.

O conjunto de dados disponíveis aponta para a necessidade de maior
visibilidade e debate sobre a violência doméstica. Ao lado de políticas
públicas nas áreas da justiça, saúde e segurança, são também necessá-
rias estratégias de comunicação junto à sociedade para promover mais
discussão e mudanças de comportamento.

É neste contexto que apresentamos a Campanha Onde tem violência

todo mundo perde. As mudanças de comportamento e atitude frente à vio-
lência contra a mulher dependem sobretudo de aspectos culturais e de
mentalidades, campo em que a mídia pode ser bastante eficaz.

A novidade da campanha é que ela é dirigida aos homens, autores ou
não de violência. O apelo é para que os homens que praticam a violên-
cia cessem com as agressões às suas companheiras e para que os outros
deixem de ser indiferentes e omissos frente à violência. A aposta é na
mudança de atitude e na resolução de conflitos sem violência.

Com dados, informações e análises, esta publicação é um esforço
para fazer da comunicação uma estratégia de prevenção à violência contra
a mulher.

Jacira Vieira de Melo / Diretora do Instituto Patrícia Galvão

A novidade da
campanha é que ela é
dirigida aos homens,
autores ou não de
violência.
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1. O QUE PENSA A SOCIEDADE
SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA AS
MULHERES
Pesquisa Ibope – Instituto Patrícia Galvão
Apoio: Fundação Ford
Análise: Fátima Pacheco Jordão
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O que pensa a sociedade sobre a violência contra as mulheres

ATITUDES FRENTE À VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER

Violência contra a mulher é o problema que mais preocupa
homens e mulheres

O Instituto Patrícia Galvão promoveu uma pesquisa inédita sobre
violência contra a mulher. Realizado pelo Ibope Opinião em setembro
de 2004 com uma amostra representativa da população adulta brasilei-
ra, o trabalho contou com apoio da Fundação Ford.

PRINCIPAIS RESULTADOS
A partir de uma lista de problemas, homens e mulheres reconhecem

que a violência contra a mulher, tanto dentro como fora de casa, é o
problema que mais preocupa a brasileira na atualidade.

• 30% apontam a violência contra a mulher dentro e fora de
casa em primeiro lugar, na frente de uma série de outros proble-
mas, como câncer de mama e de útero (17%) e Aids (10%). Os indi-
cadores de preocupação com a questão da violência não mostram
diferenças entre os sexos, tampouco na maioria das variáveis estuda-
das. Isto é, trata-se de um problema amplamente difundido
no conjunto da sociedade.

Foram realizadas 2.002
entrevistas pessoais em
todos os estados
brasileiros, nas capitais e
em regiões
metropolitanas. Cidades
menores foram
selecionadas
probabilisticamente,
dentro da
proporcionalidade por
tamanho de município. A
margem de erro máximo,
para o total da amostra, é
de 2,2 pontos
percentuais para mais ou
para menos. O intervalo
de confiança estimado é
de 95%.
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• 91% dos brasileiros consideram muito grave o fato de mu-
lheres serem agredidas por companheiros e maridos. As
mulheres são mais enfáticas (94%), mas ainda assim a grande maio-
ria dos homens (88%) concorda com a alta gravidade do problema.

• A percepção da gravidade da violência contra a mulher se confirma
com 90% dos brasileiros considerando que o agressor de-
veria ser processado judicialmente e encaminhado para
reeducação. No entanto, o contraste entre a quase unanimidade
dessas opiniões e a realidade das mulheres é gritante. São poucos os
casos que chegam a processo e escassas, as instituições que lidam
com reeducação do agressor.

• A idéia de que a mulher deve agüentar agressões em nome
da estabilidade familiar é claramente rejeitada pelos entre-
vistados (86%), assim como o chavão em relação ao agressor: “ele
bate, mas ruim com ele, pior sem ele”, que é rejeitado por 80% dos
entrevistados.

• Com relação ao chavão conformista “ele bate, mas ruim com ele,
pior sem ele”, há diferenças significativas e culturalmente relevantes:
as mulheres (83%) tendem a rejeitar mais do que os homens (76%);
os mais jovens (83%), mais do que os mais velhos (68%).

• Em uma pergunta que pede um posicionamento mais próximo da-
quilo que o entrevistado pensa, 82% responderam que “não
existe nenhuma situação que justifique a agressão do ho-
mem a sua mulher”. Em contrapartida, 16% (a maioria homens)
conseguem imaginar situações em que há essa possibilidade. Obser-
va-se que 19% dos homens admitem a agressão, assim como 13%
das mulheres.

• Homens e mulheres fazem o mesmo diagnóstico: 81% dos entrevis-
tados apontam o uso de bebidas alcoólicas como o fator que
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mais provoca violência contra a mulher; em segundo lugar, mencio-
nadas por 63% dos entrevistados, vêm as situações de ciúmes
em relação à companheira ou mulher.

• Menos importantes, mas citadas por três em cada dez entrevistados,
vêm as questões econômicas: desemprego (37%) e problemas
com dinheiro (31%). 13% citam a eventualidade de falta de comi-
da em casa e 14%, dificuldades no trabalho.

• É opinião geral, em todos os segmentos da amostra, que os mais
prejudicados nas situações de violência doméstica são os filhos do
casal: assim pensam 63% dos entrevistados. 14% das mulheres di-
zem que elas perdem mais e 16% dos homens se reconhecem como
os maiores perdedores. O que esses números sugerem é que
todos perdem quando há violência na casa.Trata-se de um
flagelo e uma epidemia que atinge a todos.

Veja no anexo mais informações sobre essa pesquisa.
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2. A CAMPANHA
coordenação
Instituto Patrícia Galvão – Comunicação e Mídia

parceria
Campanha do Laço Branco
Rebouças & Associados (planejamento)
Instituto de Opinião (pesquisa)
Popular Comunicação (criação)
O2 Filmes (produção)
Singular – Arquitetura de Mídia (mídia)

consultoria
Sérgio Barbosa, Centro de Educação para Saúde e Campanha do Laço Branco

apoio
Prosare / Comissão de Cidadania e Reprodução
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
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A CAMPANHA

Onde tem violência todo mundo perde é uma campanha de comunicação
social voltada para homens agressores. A proposta é colocar os homens
no centro do debate sobre a violência doméstica.

Ao contrário da maioria das mensagens contra a violência domésti-
ca, a “personagem” não é a mulher agredida, mas sim o autor da violên-
cia.  As mensagens da campanha são um convite a uma mudança de
atitude e do comportamento masculino frente à violência doméstica.

Trata-se de uma campanha nacional, com peças para televisão e rá-
dio e cartazes, que tem os meios de comunicação de massa como canal.

Os objetivos principais da campanha são: sensibilizar os homens que
agridem para uma mudança de comportamento; ganhar a solidarieda-
de dos homens que não agridem; provocar no público em geral uma
diminuição da tolerância cultural em relação à violência doméstica con-
tra as mulheres.

Metodologia
Mesmo não dispondo dos recursos financeiros necessários, a campa-

nha foi planejada seguindo o padrão de campanhas publicitárias de gran-
de porte, realizadas para grandes audiências. Além da definição conceitual
e da formação de uma equipe de profissionais experientes, foram reali-
zados testes com grupos de homens com perfil socioeconômico compa-
tível com o conceito e o público-alvo da campanha.

O trabalho desenvolvido teve dois objetivos: a criação de uma cam-
panha de massa e a elaboração de uma metodologia de trabalho para
campanhas sociais. Esta incluiu a definição de um briefing preciso, a or-
ganização de uma equipe com profissionais experientes, a construção

As mensagens da
campanha são um
convite a uma mudança
de atitude e do
comportamento
masculino frente à
violência doméstica.



16

CAMPANHA

ONDE TEM VIOLÊNCIA,
TODO MUNDO PERDE

de parcerias com empresas de comunicação, testes e pós-testes para
balizar o trabalho, planejamento de mídia, produção de materiais de
apoio etc.

A construção do conceito e do discurso, principal parte do traba-
lho, mostrou-se um projeto bem-sucedido. A partir de agora, além de
contar com uma campanha contra a violência à mulher, os movi-
mentos sociais contam também com um exemplo de campanha feito
por uma organização da sociedade civil, com o mesmo padrão de
realização de campanhas publicitárias de peso. Coloca-se à disposi-
ção um método de trabalho para campanhas sociais.

Elaboração do briefing
O primeiro passo da construção da campanha foi reunir especia-

listas em violência doméstica e masculinidades para elaborar um briefing

consistente. Uma série de questões foi colocada: Qual seria o concei-
to da campanha? Qual deveria ser o posicionamento estratégico? O
que não deveria faltar? O que ela não poderia conter? Como envol-
ver os homens autores de violência e os não agressores no debate
sobre violência doméstica?

Esse briefing preciso possibilitou o trabalho com a equipe de
comunicadores/as e pesquisadores/as que estabeleceram parceria com
o Patrícia Galvão para a construção da campanha. Passou-se a traba-
lhar com referências muito bem construídas, o que significou, entre
outras vantagens, evitar as recorrentes dificuldades de comunicação
entre a criação da publicidade e a intenção de ativistas dos movimen-
tos sociais.

Planejamento & criação
Onde tem violência todo mundo perde contou, desde a concepção, com

debates acerca do conceito geral a ser trabalhado. Profissionais de
várias áreas e ativistas uniram-se durante o processo de planejamen-
to para elaborar as mensagens da campanha.

Depois da redação das peças houve pré-testes das mensagens com
a realização de grupos focais formados por homens. As pesquisas

“Fizemos um projeto cuja idéia

era a construção de uma campanha,

mas seguindo uma metodologia de

uma campanha de peso, para uma

grande mídia, envolvendo meios pa-

gos e não pagos.”

(Fátima Pacheco Jordão /

Instituto Patrícia Galvão)

“Este projeto buscou ser também

um referencial metodológico sobre

como lidar com atores tão fortes como

os movimentos sociais e as institui-

ções de comunicação. Sabe-se que

essas são áreas difíceis de articular

porque, do ponto de vista dos movi-

mentos, estes nem sempre estão equi-

pados para preparar as informações

necessárias – por exemplo, um

briefing claro e objetivo. Por outro

lado, as agências e emissoras têm

dificuldades de compreender a lógi-

ca dos movimentos sociais.”

(Fátima Pacheco Jordão /

Instituto Patrícia Galvão)
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qualitativas são um item obrigatório de avaliação em
toda campanha publicitária de peso. A avaliação dos
resultados dos grupos funcionou como uma bússola
para a equipe de criação, permitindo a correção de
rotas e imperfeições na comunicação, levando à re-
escrita de partes dos roteiros dos spots para televisão
e rádio.

Produção & veiculação
A fase de produção das peças propriamente dita

contou com o mesmo rigor das etapas anteriores. A
escolha do casting, a gravação e a finalização dos spots

seguiram a mesma rotina usada pela publicidade
profissional.

A veiculação da campanha, tanto no rádio quan-
to na televisão, entra nas cotas de “anúncios de uti-
lidade pública” (mídia gratuita). Há um ganho polí-
tico importante no reconhecimento da campanha
como de utilidade pública.

Pós-testes & futuro
Foram formados grupos focais de homens e mu-

lheres para conhecer em profundidade o impacto
das mensagens e permitir pequenos ajustes a fim de
alcançar maior compreensão e aceitação. Os resul-
tados servirão para a continuidade da Campanha
Onde tem violência, todo mundo perde.

A atual campanha não termina com a apresenta-
ção dessas primeiras peças, pois está inserida em uma
Plataforma de Comunicação que poderá ser traba-
lhada em várias outras etapas. Trata-se de uma base
que busca articular ativismo e comunicação; com-
portamentos culturais e mudanças; fim da violência
contras as mulheres e igualdade de gênero.

“Com essa campanha queremos ajudar a modificar

comportamentos. Ela é apenas o começo de um enorme

trabalho que se dará a longo prazo. Nós estamos falan-

do em mudar comportamento. Mudar cultura. (...) Tam-

bém acredito que, do ponto de vista da comunicação, o

caminho escolhido será bastante eficaz.”

(Bá Assumpção / Popular Comunicação)

“Eu acho que a violência doméstica é um assunto

difícil de se tratar, porque sabemos que as pessoas en-

volvidas, tanto as vítimas quanto os agressores, ficam

meio escondidas, meio fora da discussão. Então, é opor-

tuno colocar o problema nos meios de comunicação, pois

é um dos problemas mais graves que temos hoje em dia.”

(André Rosa / O2 Filmes)
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Trabalho em equipe
A Campanha Onde tem violência, todo mundo perde não saiu da cabeça de

meia dúzia de pessoas nem foi pensada a toque de caixa. De sua cons-
trução participaram ativistas e profissionais de pesquisa, planejamento
e comunicação.

Prós e contras foram ouvidos. As peças, pré-testadas. Os rumos, cons-
tantemente corrigidos. Todo o acúmulo de conhecimento do movimen-
to de mulheres, das organizações que trabalham com masculinidades e
dos demais profissionais serviu de base para a criação do conceito da
campanha.

Assim, a sociedade passa a contar com uma campanha específica e,
também, com um exemplo de metodologia para campanhas futuras. Con-
teúdo preciso, reunião de profissionais experientes, avaliações, produção
de material de apoio, enfim, a criação e realização de um conceito.

O que a campanha acrescenta
Coordenada pelo Instituto Patrícia Galvão, a Campanha Onde tem

violência, todo mundo perde tem o objetivo de ampliar o debate acerca da
violência doméstica contra as mulheres. A idéia é que o tema entre nas
conversas nos escritórios, nos mercados, nas esquinas, nas casas, nas
escolas, nos bares, entre pessoas de todas as classes e graus de instrução.
Também que inspire e encoraje outras ações da sociedade civil e especial-
mente dos governos municipais, estaduais e federal.

Pôr em evidência a violência doméstica faz parte do esforço para
romper o silêncio e o constrangimento em relação ao problema. Assim,
a campanha é uma das ferramentas para “desnaturalizar” essa violência
e diminuir cada vez mais a tolerância cultural que leva uma parcela da
sociedade a admitir que os homens possam agredir suas companheiras
ou ex-companheiras.

A reprovação à violência doméstica contra as mulheres só será eficaz
se toda a sociedade se envolver. Não é uma luta restrita às mulheres em
situação de violência; não é restrita às ativistas do movimento de mulhe-
res. Trata-se de uma luta que diz respeito a todas as mulheres e a todos
os homens.

“A campanha tem também

um conteúdo de articulação po-

lítica das organizações que tra-

balham com violência contra a

mulher, no sentido de entendi-

mento e sinergia, justamente para

dar volume e densidade a essa

ação”.

(Fátima Pacheco Jordão /

Instituto Patrícia Galvão)
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Comprometer os homens
Outro ganho esperado é a sensibilização e o comprometimento dos

homens na reprovação da violência doméstica contra as mulheres. É mui-
to importante que os homens manifestem seu repúdio de forma clara.

A campanha coloca o foco nos autores de violência e faz um convite
à reflexão e à mudança de atitude em relação às mulheres e à violência
doméstica. O homem que bate na mulher é responsável pelo seu ato.

A violência contra as mulheres não se caracteriza por casos isolados
ou eventuais. Ao contrário, sua escala é enorme e extremamente grave.
Para que essa violência cesse, é fundamental que os homens que não
cometem violência contra as mulheres se posicionem.

Ao entender a violência doméstica como uma construção social, tor-
na-se mais urgente uma resposta de toda a sociedade. Os formadores e
formadoras de opinião podem ter papel de destaque na mudança do
comportamento violento.

Mudança
Outro objetivo da campanha é colocar na ordem do dia a mudança

de comportamento em relação à violência doméstica. Essa mudança diz
respeito aos autores de violência, às mulheres em situação de violência e
às pessoas em geral. Trata-se de uma mudança cultural.

A campanha busca falar diretamente com os homens autores de vio-
lência, mas também procura sensibilizar o público em geral para baixar
ainda mais a tolerância em relação à violência. É preciso exigir dos ho-
mens novas alternativas para a resolução de conflitos. É necessário
explicitar que o uso da violência contra a mulher é inaceitável.

PROFISSIONAIS PARCEIROS/AS

Planejamento: Nádia Rebouças, sócia da Rebouças & Associa-
dos, especialista em planejamento estratégico. Foi coordenadora de
marketing e comunicação do Comitê da Campanha Ação da Cidadania
contra a Miséria e pela Vida, conhecida como Campanha Contra a
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Fome, coordenada por Betinho. A Rebouças & Associados direciona
uma parte do seu trabalho para a responsabilidade social, por meio de
projetos voltados para áreas sociais, culturais e ambientais.

Pesquisa: Rachel Moreno, sócia do Instituto de Opinião. Integra a
Sociedade Brasileira de Pesquisa de Mercado e o Grupo TVer – Televi-
são e Responsabilidade Social. Rachel trabalha há mais de 30 anos com
pesquisa de mercado, já desenvolveu diversos projetos no campo social,
em especial nas áreas de gênero e raça/etnia.

Criação: Bá Assumpção, sócio da Popular Comunicação, primeira
agência de propaganda do país que tem seu trabalho focado nas classes
C, D e E. Bá Assumpção, nos seus 30 anos de profissão como redator,
diretor e VP de criação, já trabalhou para algumas das mais destacadas
agências do país e para alguns dos clientes mais importantes do merca-
do, como Fiat, Volkswagen, Ford, GM, TAM e Nestlé.

Produtora: André Rosa, da O2 Filmes, a maior e mais premiada
produtora de comerciais do Brasil. Produz em média 400 comerciais
por ano, além de longas-metragens, como Domésticas e Cidade de Deus, e
programas para a TV, como a série Cidade dos Homens, em co-produção
com a Rede Globo. A O2 Filmes tem como clientes a Coca-Cola,
Volkswagen, Pepsi, General Motors, Nestlé e Johnson, entre outros.

Mídia: Sonia Penteado. Integra a seleta equipe da Singular, Arqui-
tetura de Mídia. Trata-se de uma renomada empresa que presta ser-
viços especializados em mídia e comunicação para empresas ligadas à
área de marketing & comunicação (anunciantes, agências, veículos, pro-
dutoras e fornecedores) e à indústria cultural.

Trabalho com homens: Sérgio Barbosa. Integra o Centro de Educa-
ção para a Saúde (CES) e a coordenação da Campanha do Laço Bran-
co. Atualmente coordena o trabalho do CES com grupos de homens na
região do ABC, em São Paulo.
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NA INTERNET:

Centro de Educação para a Saúde: http://www.cesabc.org.br

Instituto Patrícia Galvão: http://www.patriciagalvao.org.br

O2 Filmes: http://www.o2filmes.com.br

Popular Comunicação: http://popularcom.com.br

Rebouças & Associados: http://www.reboucaseassociados.com.br

Singular, Arquitetura de Mídia: http://www.sing.com.br
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3. MAGNITUDE DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
Até onde a violência pode chegar
Os custos da violência doméstica
Luta e prevenção
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MAGNITUDE DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

A violência doméstica contra as mulheres ocorre em todo o mundo e
perpassa as classes sociais, as diferentes etnias e independe do grau de
escolaridade. Ela recebe o nome de doméstica porque sucede, geral-
mente, dentro de casa e o autor da violência mantém (ou já manteve)
relação íntima com a mulher agredida. São maridos, companheiros,
namorados, incluindo os ex.

Segundo o Informe Mundial sobre Violência e Saúde, divulgado pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), quase metade dos assassinatos de
mulheres em 2002 foram cometidos pelos maridos ou namorados, anti-
gos ou atuais. Em alguns países, até 69% das mulheres relataram terem
sido agredidas fisicamente e até 47% afirmaram que sua primeira rela-
ção sexual foi forçada.

De acordo com a pesquisa de abrangência nacional A mulher brasileira

nos espaços público e privado, realizada pela Fundação Perseu Abramo em
2001, uma em cada cinco brasileiras declarou espontaneamente ter
sofrido algum tipo de violência por parte de algum homem, sendo que o
principal agressor é o marido ou parceiro.

Também na pesquisa Homens, violência de gênero e saúde sexual e reprodutiva:

um estudo sobre homens no Rio de Janeiro, realizada em 2003 pelos Institutos
Noos e Promundo, 51,4% dos homens declararam ter usado algum tipo
de violência – física, psicológica, sexual – contra sua parceira íntima
pelo menos uma vez, sendo que 25,4% desse total usou violência física.

Estudos de âmbito nacional sobre violência doméstica são recen-
tes no Brasil, mas algumas pesquisas regionais refletem a magnitude do
problema. Exemplo é o Estudo Multipaíses da OMS sobre Saúde da Mulher e

“Em uma das oficinas com

autores de violência, um partici-

pante falou: ‘olha, eu pratico vio-

lência, eu não quero praticar, só

que não sei o que fazer com isso’.

Um segundo acrescentou: ‘sou

compulsivo em termos de violên-

cia contra a mulher, preciso de

ajuda’. Outros homens demoram

para reconhecer a agressão do-

méstica como violência, acham

que violência é outra coisa, por

exemplo, dar tiro na rua.”

(Fernando Acosta /

Instituto Noos)
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OS TIPOS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

Violência física: empurrão,
rasteira, mordida, tapa, soco,
torção, corte, queimadura,
golpes com objetos.
Violência sexual: ser forçada
a fazer sexo, estupro.
Violência psicológica:
ameaça, chantagem,
xingamento, palavras
humilhantes, desautorização.
Violência patrimonial: quebrar
móveis e eletrodomésticos,
atirar objetos pela janela,
rasgar roupas e documentos,
ferir ou matar animais de
estimação.

Violência Doméstica, realizado no município de São Paulo e na
Zona da Mata, em Pernambuco. O estudo demonstrou que
29% das mulheres na cidade de São Paulo e 37% das mulheres
na Zona da Mata declararam ter sofrido violência física e/ou
sexual cometida pelo parceiro.

Também é preciso lembrar que esses números podem ser
maiores, uma vez que a violência doméstica contra as mulhe-
res, por sua natureza de “assunto íntimo”, nem sempre é decla-
rada ou notificada, sendo enorme o número de mulheres e de
homens que não falam acerca do assunto, formando um pode-
roso muro de silêncio.

Até onde a violência pode chegar
A violência doméstica contra as mulheres se manifesta em

três grandes tipos: física, sexual e psicológica (ver boxe Tipos de

Violência). Ela também pode ser mista: quando os tipos se com-
binam. Na pesquisa com os homens no Rio de Janeiro, 38,8%
dos entrevistados disseram ter praticado violência psicológica;
25,4% praticaram violência física e 17,2% cometeram violên-
cia sexual.

Não cabe discutir aqui qual tipo de violência é mais pernici-
oso ou doloroso. Certamente todos são. Há violência nas fra-
ses: “você é uma péssima mãe” ou “você é um lixo”; há violên-
cia no empurrão ou no soco que quebra o nariz. E há o extre-
mo da violência: o assassinato das mulheres por seus parceiros
ou ex, mascarado pelos nomes de “crime passional”, que ate-
nua a pena, e “crime contra a honra”, que chega a resultar em
absolvição do réu.

Uma boa pesquisa seria averiguar como morrem as mulhe-
res assassinadas no Brasil. Há indícios de que 50% tenham
sido assassinadas por companheiros ou ex-companheiros. Ape-
nas os casos envolvendo pessoas “famosas” chegam ao conhe-
cimento geral, por meio da mídia. No Brasil, houve grande
visibilidade para os assassinatos de Ângela Diniz por Doca Street
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(1976), Eliane de Grammont por Lindomar Castilho
(1981), bem como uma extensa cobertura do assassi-
nato da jornalista Sandra Gomide, abatida, em 2000,
pelo ex-namorado Pimenta Neves, aliás, até hoje em
liberdade.

Mas não se deve esquecer da legião de mulheres
assassinadas que permanecem anônimas, da legião de
assassinos impunes e da legião de órfãs e órfãos dessa
violência.

É claro que nem todos os casos de violência do-
méstica chegam ao assassinato. É mais comum que
ela se “perpetue” na vida dos envolvidos. Uma das
características da violência doméstica contra a mulher
é ser cíclica e continuada: ele bate num dia, manda
flores no outro, volta a bater, volta a mandar flores.
Além disso, os homens que agridem, mesmo quando
trocam de parceiras, seguem agredindo.

Alguém, com razão, pode argumentar que as mu-
lheres também cometem violência doméstica contra
crianças, outras mulheres e homens. Mas, segundo a
observação empírica, os boletins de ocorrência e to-
das as pesquisas, na esmagadora maioria, os homens
comparecem como os autores da violência e as mu-
lheres, como o alvo preferencial.

O QUE É GÊNERO?

É a construção sociocultural do
masculino e do feminino, a
socialização da masculinidade e da
feminilidade dominantes. Em termos
práticos, são os papéis ensinados às
meninas e mulheres e aos meninos e
homens. Esses papéis não são
biológicos, mas resultados da
socialização.
São construções sociais as chamadas
“características masculinas”:
agressividade, iniciativa, comando,
fortaleza, bem como as chamadas
“características femininas”
contrapostas: passividade, não-
iniciativa, obediência, fraqueza.
Quando falamos em “relações de
gênero” estamos falando de relações
entre esses papéis e características.
O conceito é também uma categoria
de análise das relações entre
mulheres e homens. A expressão
violência de gênero compreende
violências baseadas em estereótipos
e preconceitos. Apesar de
predominantemente contra as
mulheres, ela também atinge os
homens.

“A violência doméstica contra a mulher prejudica

toda a família. Sofrem os filhos, as filhas, os paren-

tes próximos e até mesmo o autor da violência.”

(Malvina Muszkat / Pró-Mulher)
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QUEIXAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE

40% das mulheres entrevistadas em serviços de
saúde relataram violência física e/ou sexual por
parceiro. Este estudo sobre violência contra mulher e
saúde, envolvendo usuárias de serviços de saúde da
rede pública do SUS na Grande São Paulo, foi
realizado pelo Departamento de Medicina Preventiva
da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo. Foram entrevistadas 3.193 mulheres, de 15 a
49 anos, em 19 serviços participantes da pesquisa.

Principais resultados (violência cometida por
parceiro):
• 40% das mulheres entrevistadas declararam

violência física – exclusiva ou conjugada com a
forma sexual – cometida pelo parceiro atual ou
anterior; 5% relataram casos exclusivos de
violência sexual. A violência sexual, portanto,
ocorre sobretudo associada à violência física.

• Entre as usuárias do Centro de Saúde Escola da
Barra Funda (CSE) e do Centro de Referência e
Treinamento em Doenças Sexualmente
Transmissíveis e Aids (CRT/Aids) foram verificadas
as maiores taxas de violência física e/ou sexual.
Mais de 50% das usuárias entrevistadas relataram
casos de violência conjugal.

Fonte: Folheto Violência Doméstica e Sexual entre Usuárias dos
Serviços de Saúde. Departamento de Medicina Preventiva da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
e-mail: vawbr@edu.usp.br, tel.: (11) 3066.7085

Os custos da violência doméstica
A Organização Mundial da Saúde

(OMS) reconhece a violência domésti-
ca contra as mulheres como uma ques-
tão de saúde pública. A violência afeta
negativamente a integridade física e a
saúde mental. Viver em uma situação
de violência aumenta o risco de
adoecimentos. Há ocorrências expres-
sivas de problemas mentais, depressão
e tentativas de suicídio.

Mulheres em situação de violência
doméstica, atendidas nos serviços de
saúde, reclamam de dores de cabeça,
dores nas costas, estresse. Há também,
evidentemente, uma perda significativa
da auto-estima. Tais fatores levam a um
círculo vicioso das “idas e vindas” aos
serviços de saúde e, conseqüentemente,
ao aumento dos gastos com saúde. (ver
boxe Queixas nos serviços de saúde)

Além da incidência de várias patolo-
gias, a violência doméstica tem uma as-
sociação clara com a perda dos direitos
sexuais e reprodutivos das mulheres. A
camisinha comparece como um fator
complicador: ao não ser usada, favore-
ce a gravidez não desejada e a dissemi-
nação de DSTs e do vírus da Aids.

Aspecto ainda pouco contabilizado,
mas amplamente observado, é a perda
econômica provocada pela violência
doméstica. Quando agredidas, as mu-
lheres faltam ao trabalho. Elas geral-
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mente apresentam uma queda na motivação e na produtividade. Quem
apanha no espaço privado carrega humilhação e dor para o espaço pú-
blico. No final das contas, o Produto Interno Bruto (PIB) encolherá.
Estudo do Banco Mundial mostrou que as mulheres perdem um dia de
trabalho a cada cinco por causa de problemas de saúde decorrentes da
violência doméstica.

Em suma, toda a sociedade brasileira perde com a violência doméstica
contra as mulheres. Gasta-se mais em saúde, perde-se produtividade, per-
de-se capacidade de iniciativa. Em outras palavras, perde-se energia!

Luta e prevenção
Passados vinte e cinco anos de luta do movimento de mulheres para

dar visibilidade e promover a erradicação da violência de gênero (ver boxe

Gênero) e doméstica, começa a surgir com muita força a idéia da preven-
ção da violência doméstica contra as mulheres. Acredita-se que os auto-
res de violência podem, mediante muito trabalho, se recuperar como
seres humanos mais equilibrados e conscientes.

As lutas nos campos da justiça, da saúde, da educação e da cultura
podem interromper esse tipo de violência e riscar essa tragédia domésti-
ca da vida de milhões de casais e de sua prole. A prevenção, ao lado da
responsabilização, pode evitar a formação de “novos agressores” e de
“novas agredidas”.

No entanto, é evidente que a erradicação da violência doméstica con-
tra as mulheres dependerá do comprometimento de toda a sociedade,
incluindo a sensibilização dos meios de comunicação de massa para a
questão. Dependerá do esforço das mulheres em não se calarem frente a
situações de violência. Dependerá do compromisso dos próprios ho-
mens em reprovarem a violência contra as mulheres cometida por ou-
tros homens.

“Nossa aposta é que o servi-

ço de saúde tenha mais consciên-

cia da violência doméstica e ajude

a encaminhar as mulheres para

outros serviços da rede de aten-

ção. O serviço de saúde também

pode ser um espaço de escuta e de

acolhimento. Inclusive, essa escuta

é boa para o próprio serviço, pois,

se a violência doméstica não se

resolve, vira um círculo vicioso: a

mulher vai e volta.”

(Ana Flávia P. L. d’Oliveira /

Medicina Preventiva da USP)

“A violência doméstica está

associada com patologias reais. As

mulheres em situação de violên-

cia tendem a apresentar proble-

mas de saúde de diversos tipos,

problemas mentais, depressão e até

propensão ao suicídio. Elas tam-

bém fazem menos papanicolau,

fazem menos sexo seguro.”

(Ana Flávia P. L. d’Oliveira /

Medicina Preventiva da USP)
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NA INTERNET:

Pesquisa: A mulher brasileira nos espaços público e privado

Fundação Perseu Abramo: http://www.fpa.org.br/nop/

Pesquisa: Homens, violência de gênero e saúde sexual e reprodutiva – um estudo

sobre homens no Rio de Janeiro / Brasil

Instituto Promundo: http://www.promundo.org.br/materia/view/118
Instituto Noos: http://www.noos.org.br/atividades.html
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4. DESRAZÕES DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
Trabalhando com homens
Responsabilização e prevenção
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DESRAZÕES DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

Muitos homens autores de violência doméstica alegam vários moti-
vos para o uso da violência contra suas parceiras. Os mais comuns são:
desconfiar da fidelidade da mulher e reprovar seu trabalho em casa e o
cuidado com as crianças. Por sua vez, as mulheres em situação de vio-
lência apontam em seus parceiros: ciúme doentio, não colaboração em
casa e falta de atenção com filhas e filhos.

Nessas histórias recorrentes, há um conjunto de conflitos fundamen-
tado em pontos-de-vista e expectativas diferentes. Nenhuma pessoa, seja
mulher ou homem, é igual a outra. Ninguém sonha e pensa igualzinho.
O conflito é inerente ao ser humano. Mas ele não é o problema! O
problema é usar a violência para resolver conflitos. Além do mais, a
violência tem poder de destruição ao silenciar a outra parte pela coer-
ção ou força física.

 Por que os homens são os principais autores da violência doméstica?
Não há um fator único que explique isso. Trata-se de um conjunto de
fatores interligados e retroalimentados. Como pano de fundo, existe a
idéia de que “é o homem quem manda e a mulher com juízo é quem
obedece”. A violência doméstica está ancorada em um conceito e em
uma prática de desigualdade entre os sexos.

Perpetuando a violência doméstica está a tolerância cultural, traduzida
exemplarmente em frases do cotidiano: “Tapa de amor não dói”; “Ele
bate, mas ruim com ele, pior sem ele”; “Em briga de marido e mulher
não se mete a colher”; “Mulher que trai o homem até que merece apa-
nhar”. Tão grave quanto a tolerância é a legitimação da violência em
alguns casos: “se a mulher trair, aí a violência se justifica”.

“Nas oficinas com os homens,

percebemos que a ‘identidade

masculina’ vê a violência como

algo quase natural, quase como

sinônimo da masculinidade.

Homem que é homem,
manda. O objetivo do nosso tra-

balho é desnaturalizar essa vio-

lência, que vai desde obrigar a

companheira a servir a comida

até ter relações sexuais forçadas.”

(Sérgio Barbosa / Centro de

Educação para a Saúde)
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Trabalhando com homens
No Brasil, já existem grupos de sensibilização e reflexão

voltados para os homens. A ênfase desse trabalho está na discus-
são das masculinidades, entendidas como construções
socioculturais. A socialização do menino e do homem é funda-
mental na formação de modelos de comportamento. Em geral, a
eles são ensinados e estimulados determinados valores e atitudes:
agressividade, autoridade, virilidade. Em contrapartida, sensibili-
dade, contemporização e manifestação da emoção pessoal são
desaconselhadas ou vistas com alguma suspeita.

Se “nascer homem” significa ter mais oportunidades e pri-
vilégios, por outro lado pode-se falar nos “riscos da masculinida-
de dominante”. Comparando com as mulheres, os homens mor-
rem mais cedo e de forma mais violenta; recorrem muito menos
aos serviços de saúde; apresentam grandes dificuldades para falar
de si mesmos e de seus problemas. Somam-se a isso fatores como
a perda do papel de provedor principal e, também, o surgimento
de uma mulher muito diferente daquela que “ouve e cala”, que
aceita o papel de “coadjuvante” nas iniciativas masculinas.

Quando os autores de violência doméstica reclamam que a
parceira não é boa mãe ou é má dona-de-casa, ou que fala de-
mais, eles estão presos a um modelo anterior à entrada das mu-
lheres no espaço público. Como bem disse o ativista espanhol
Pedro Zerolo, “muitos homens buscam uma mulher que já mor-
reu. E muitas mulheres buscam um homem que não nasceu”.

Generalizações à parte, o fato é que expectativas diferentes e
frustrações podem explicar o conflito, mas de forma alguma justi-
ficam o uso da violência. O trabalho desenvolvido com os ho-
mens tenta rever os valores aprendidos, desconstruir os precon-
ceitos e revelar novas possibilidades nas relações com as mulheres
e com os outros homens.

“As pessoas precisam rever muitos

valores. Por exemplo, há quem ache que

violência contra as mulheres é legítima

em certas situações. Isso precisa ser dis-

cutido. Toda violência é, por princípio,

ilegítima.”

(Simone Diniz / Coletivo Feminista

Sexualidade e Saúde)

“Estamos percebendo que ser ho-
mem também não é muito fácil, por-

que nos pautamos por um modelo

preestabelecido. Desfazer esse modelo é,

ao mesmo tempo, abrir mão de certos

privilégios. Só que esses privilégios não

são tão privilégios assim. Ter o poder

acaba nos vitimizando também.”

(Sérgio Barbosa / Centro de

Educação para a Saúde)
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MASCULINIDADES

Masculinidade é o conjunto de
valores e imagens atribuídos, pela
cultura e pela sociedade, aos
seres humanos do sexo
masculino. A masculinidade
dominante, em linhas gerais, tem
como modelo o homem branco,
heterossexual, provedor. Também
é verdade que muitos homens
estão recriando novas
expressões da masculinidade.
Portanto, melhor usar a palavra
no plural: masculinidades.

“Começamos a refletir sobre os ‘custos da masculinidade’. Ser ho-

mem tem as suas benesses, é claro. A gente vive em um mundo ainda

dominado pelo patriarcado, mas esse mundo também tem os seus cus-

tos. As estatísticas mostram que os homens com até 29 anos morrem

mais por questões de violência.”

(Marcos Nascimento / Promundo)

“A violência não é natural. É um comportamento aprendido. Quando

um menino apanha de outro menino na escola, ele recebe mensagens

dentro da sua casa: ‘amanhã, você vai lá e morde ou bate nele tam-

bém’. Com isso, acabamos criando uma cultura da violência. A vio-

lência fica tão banalizada, que determinadas atitudes violentas pas-

sam como não sendo.”

(Marcos Nascimento / Promundo)

“Ao trabalhar com autores de violência, a gente compreende que

eles não são agressores vinte e quatro horas por dia. Eles podem e

devem passar por um processo de responsabilização do seu ato. Eles

podem mudar de comportamento.”

(Sérgio Barbosa / Centro de Educação para a Saúde)
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Responsabilização e prevenção
“Se os homens são parte do problema, eles devem ser

parte da solução.” Essa frase é repetida por muitos ho-
mens e mulheres que trabalham com autores de violência.
O trabalho tem como objetivo ajudar os homens autores
de violência a renunciarem à sua violência e assumirem a
responsabilidade de seus atos. Alguns grupos propõem que
o trabalho de sensibilização e responsabilização dos auto-
res de violência se transforme em política pública.

A aposta reside na crença de que os homens violentos
podem mudar. Para tanto, eles precisam ser ajudados na
compreensão de como se deu a sua socialização, como
eles se relacionam com as emoções e, principalmente,
como eles se relacionam com as mulheres.

A essência dessa proposta vem ao encontro da opinião
da socióloga e feminista Heleieth Saffioti, no livro Gênero,

patriarcado, violência: “As pessoas envolvidas na relação vio-
lenta devem ter o desejo de mudar. É por essa razão que
não se acredita em uma mudança radical de uma relação
violenta, quando se trabalha exclusivamente com a víti-
ma. (...) As duas partes precisam de auxílio para uma ver-
dadeira transformação da relação violenta”.

Quanto à prevenção da violência doméstica contra as
mulheres, um dos caminhos tem sido o trabalho com os
homens jovens. Na maioria das vezes, o assunto aflora
nas discussões acerca dos direitos sexuais e reprodutivos.
Esses direitos abarcam questões como paternidade, nego-
ciação do uso de preservativos, concepção e contracepção.
Há o encorajamento constante para que os jovens ho-
mens expressem seus sonhos, expectativas e dificuldades
em relação às mulheres.

Prevenção e responsabilização da violência doméstica
contra as mulheres são alguns dos caminhos para a solu-
ção do problema.

“Os grupos que trabalham com masculini-

dades têm conseguido pôr na agenda do poder

judiciário e na agenda feminista a importância

de trabalhar com os autores de violência. Que

trabalho é esse? Reflexão de gênero com aborda-

gem responsabilizante.”

(Fernando Acosta / Noos)

“Acredito que a violência doméstica possa ser

prevenida. Tanto que os nossos esforços estão no

trabalho com os homens jovens, porque é nessa

faixa etária que eles estão formando suas pri-

meiras relações afetivas, tendo as suas primeiras

relações sexuais. É um momento propício para a

reflexão e a construção de o que é ser homem.”

(Marcos Nascimento / Promundo)

“A partir da questão da saúde sexual e repro-

dutiva, percebemos que os homens também estão

querendo falar acerca da violência doméstica.”

(Sérgio Barbosa / Centro de Educação

para a Saúde)
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“Queremos que as mulheres se fortaleçam, saiam da posição

de vitimização. E que homens expressem suas fragilidades. Em

geral, os homens não falam de seus sentimentos. Muitos conside-

ram essa fala como sinal de falta de masculinidade. Trabalhamos

com os homens estimulando que eles reflitam acerca de suas fra-

quezas e seus impulsos. Queremos que eles se conscientizem de que

há outras formas de resolução de conflito. Tentamos mostrar que a

violência doméstica também é ruim para eles.”

(Malvina Muszkat / Pró-Mulher)

NA INTERNET:

Principais grupos que trabalham com homens e masculinidades

Centro de Educação para a Saúde: http://www.cesabc.org.br/

Ecos – Comunicação em Sexualidade: http://www.ecos.org.br/
index.htm

Instituto Noos: http://www.noos.org.br

Instituto Papai: http://www.papai.org.br/

Instituto Promundo: http://www.promundo.org.br

Pró-Mulher, Família e Cidadania: http://www.promulher.org.br

Rede Acreana de Mulheres e Homens: redeac@uol.com.br
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5. CONQUISTAS
O Estado se mexe
Compromissos de Estado
Produção de conhecimento & pesquisas
Fortalecimento da Rede
A mídia como aliada
Homens pelo fim da violência



40

CAMPANHA

ONDE TEM VIOLÊNCIA,
TODO MUNDO PERDE



41

VIOLÊNCIA CONTRA

AS MULHERES

CONQUISTAS

O movimento de mulheres alcançou conquistas significativas na luta por
medidas jurídicas, políticas e sociais que responsabilizem os autores de vio-
lência contra as mulheres. Nos últimos vinte e cinco anos muito se fez.

No princípio, foram passeatas, atos públicos, abaixo-assinados e a
abertura de espaços na mídia. Foi o momento da criação de slogans, hoje
antológicos, como: “o silêncio é cúmplice da violência” e “quem ama não mata”.
Orquestrando as manifestações estavam grupos voltados para o atendi-
mento de mulheres em situação de violência.

Mas toda a ação dependia da disposição das ativistas, sem nenhum
apoio institucional, sem nenhuma política pública. A violência domésti-
ca apresentava um grau elevado de tolerância, sendo considerada “pro-
blema íntimo”, e as feministas enfrentavam toda sorte de preconceito,
eram chamadas de “mal-amadas”. A frase “toda mulher gosta de apanhar”,
todavia, rondava o imaginário da sociedade, em especial o imaginário
masculino.

O Estado se mexe
Finalmente, em 1985, durante o governo de Franco Montoro em

São Paulo, foi criada a primeira Delegacia Especial de Atendimento à
Mulher (DEAM). Sua missão: atender às mulheres em situação de vio-
lência e encaminhar os agressores à justiça. As mulheres sentiram-se
aliviadas, afinal não precisariam mais ouvir de alguns delegados: “mas o

que você fez para ele bater?”. Atualmente existem, no Brasil, 339 DEAMs.
Outra iniciativa foi a criação das casas-abrigo para atender

emergencialmente as mulheres em situação de violência. As mulheres,
notadamente as mais pobres, muitas vezes não têm para onde ir quando

A mídia, com seu poder
de tornar visível e
influenciar pensamentos
e comportamentos, tem
papel fundamental para
sensibilizar a sociedade.
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as agressões aumentam e elas são ameaçadas de morte. Apesar de
criticadas pelo fato de “confinarem” as vítimas, as casas-abrigo são úteis
para esconder, de seus agressores, as mulheres, que na sua maioria vêm
acompanhadas de filhas e filhos. Existem 70 casas-abrigo no país.

Quanto à punição dos autores de violência, a história é complicada.
Segundo recente relatório, divulgado pela Comissão da Mulher Advogada
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), dos 132 mil casos de violên-
cia contra as mulheres registrados de janeiro a maio de 2004 no Estado
de São Paulo, apenas 241 homens foram presos. Na maioria das vezes, a
punição é a obrigatoriedade de o réu fornecer uma cesta básica para
uma instituição filantrópica! (Lei 9.099).

Em 2004 foi sancionada a Lei 10.886, que acrescenta parágrafos ao
Código Penal criando a denominação “Violência Doméstica” e estipu-
lando, em caso de lesão, detenção de seis meses a um ano.

Compromissos de Estado
Por afetar mulheres no mundo inteiro, a luta contra a violência às

mulheres, incluindo a doméstica, tem sido debatida em diversos eventos
internacionais promovidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).
A Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher

(CEDAW) foi aprovada em 1979. Depois, a Conferência Mundial dos Direitos

Humanos de Viena, em 1993, sintetizou: “a violência contra as mulheres é
uma violação dos direitos humanos”. Em 1995, em Pequim, o repúdio à
violência física, sexual e psicológica contra as mulheres integrou a Plata-

forma de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher.
A Organização dos Estados Americanos (OEA) também agiu ao adotar

a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a

Mulher (Convenção de Belém do Pará), em 1994.  Essa Convenção trata dos
direitos humanos das mulheres, entre eles, “uma vida livre de violên-
cia”. O Brasil é signatário de todas essas convenções, o que permite à
sociedade civil cobrar projetos e políticas públicas para o enfrentamento
do problema da violência contra as mulheres.

É claro que conferências e convenções só existem quando há uma
forte pressão social. As organizações de mulheres e ativistas brasileiras

“Para prevenir as DSTs, a

gente tem um instrumento: a ca-

misinha. Para prevenir a violên-

cia, a gente faz o quê? Não dá

para pôr todo mundo na cadeia.

Então temos que encontrar novas

saídas. Uma delas é mostrar a

violência doméstica na mídia. Isso

irá estimular que as pessoas pen-

sem. Homens e mulheres preci-

sam encontrar caminhos para a

resolução de conflito.”

(Sandra Unbehaum / Ecos)
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nunca pararam de trabalhar. Organizações não-governamentais, gru-
pos feministas, coletivos de gênero, movimento negro, organizações pró-
direitos humanos seguem reivindicando, propondo e monitorando o que
já existe e tudo o que ainda resta a fazer.

Produção de conhecimento & pesquisas
A violência doméstica contra as mulheres é tema de interesse de uma

boa quantidade de teses de mestrado e doutorado. Há trabalhos signifi-
cativos nas áreas das ciências sociais, das comunicações, do direito e da
saúde. A produção de folders, cartilhas, manuais, revistas é volumosa.
Também já há um conjunto razoável de livros. Artigos avulsos na internet
são abundantes.

Pesquisas de prevalência e de opinião, e seus desdobramentos, ainda
são poucas, mas a tendência é de crescimento. Os gestores estatais sem-
pre perguntam: Quantas mulheres apanham? Com que freqüência acontece? Quem

são elas? etc. Ao trazer as respostas e apontar para novas perguntas, as
pesquisas tornam-se instrumentos para a criação e o norteamento de
políticas públicas.

Outra relevância é a sinergia entre a produção do conhecimento e o
ativismo. Um não vive sem o outro. O conhecimento é produzido para
compreender o que foi ou está sendo feito e apontar caminhos. Por sua
vez, os caminhos são percorridos pela prática.

Fortalecimento da Rede
Entre as muitas lições aprendidas e ensinadas pelo movimento de

mulheres está a necessidade de fortalecer a rede de atenção às mulheres
em situação de violência. Nenhum instrumento ou serviço é auto-sufici-
ente. Além das delegacias de polícia, prontos-socorros e hospitais, ou-
tros equipamentos sociais podem avaliar a presença da violência domés-
tica. Por exemplo, agentes comunitários de saúde que vão de casa em
casa, o pessoal que trabalha com famílias, com jovens, entre outros.

Para tudo isso entrar em sintonia é fundamental que haja
sensibilização e capacitação das pessoas para lidar com o problema.
Relações de gênero, violência doméstica, mudanças de comportamento

“O movimento de mulheres

necessita trabalhar com dados

precisos. Os ‘donos da decisão’

não se comovem com boas inten-

ções. Eles querem dados. Portan-

to, são muito bem-vindas as par-

cerias das universidades com

ONGs e órgãos do governo. Des-

sa maneira, se consegue transfe-

rir o conhecimento produzido pela

academia para quem possa fa-

zer, efetivamente, desse conheci-

mento uma política pública.”

(Ana Flávia P. L. d’Oliveira /

Medicina Preventiva da USP)



44

CAMPANHA

ONDE TEM VIOLÊNCIA,
TODO MUNDO PERDE

precisam estar no dia-a-dia de todos os profissionais que interajam com
a comunidade.

A mídia como aliadaA mídia como aliadaA mídia como aliadaA mídia como aliadaA mídia como aliada
No plano das conquistas, a maioria dos meios de comunicação abriu

espaço para o tema da violência doméstica contra as mulheres. Mesmo
de forma fragmentada, o assunto é pauta toda vez que aparece um gan-
cho, seja a divulgação de uma pesquisa, casos envolvendo personalida-
des, por ocasião do 8 de Março – Dia Internacional da Mulher e do 25
de Novembro – Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra
as Mulheres.

O tema já chegou a algumas telenovelas – por exemplo, “Mulheres
Apaixonadas”, da Rede Globo, na qual uma situação de violência do-
méstica foi explicitada com toda crueza –, freqüentou telejornais e
“casos especiais”. A televisão também veiculou campanhas importantes
acerca do tema.

A mídia, com seu poder de tornar visível e influenciar pensamentos e
comportamentos, tem papel fundamental para a sensibilização da socie-
dade. Ela já fez bastante e pode fazer muito mais, inclusive cobrando
dos governantes mais empenho no cumprimento dos acordos e na
efetivação das políticas públicas.

Homens pelo fim da violência
Ajudar os homens a desconstruírem o modelo de masculinidade ba-

seada no poder sobre as mulheres, ajudar os autores de violência a mu-
darem de comportamento. Conclamar os homens a repudiarem a vio-
lência de outros homens contra as mulheres e escolherem o diálogo e a
negociação como forma de solucionar o conflito. Esses são alguns dos
princípios-base do trabalho de grupos de homens na luta por relações
de gênero sem violência.

“Homens pelo fim da violência contra as mulheres” é o slogan da
Campanha do Laço Branco. Criada no Canadá, a campanha nasceu
depois de um episódio de ódio sexista. Em 1989, um homem invadiu
uma sala de aula da Escola Politécnica de Montreal e fuzilou as quatorze

“A formação de uma rede de

atenção às mulheres em situação

de violência, com sinergia entre

os serviços, é a tentativa de rom-

per com o isolamento das diver-

sas disciplinas e das diversas

abordagens. É oferecer um tra-

balho mais integralizado das ne-

cessidades das mulheres que so-

frem violência. São necessidades

legais, jurídicas, sociais, psico-

lógicas, de saúde.”

(Simone Diniz / Coletivo

Feminista Sexualidade e Saúde)
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mulheres da classe. Motivo? Ele não podia admitir mulheres estu-
dando engenharia. Ele, que havia sido reprovado no vestibular,
entre outras misoginias, não podia admitir mulheres “roubando”
vagas dos homens.

A Campanha do Laço Branco (White Ribbon Campaign) se
espalhou por mais de trinta países e, no Brasil, é coordenada por
sete organizações não-governamentais.

NA INTERNET:

Campanha do Laço Branco: http://www.lacobranco.org/
principal.htm

Comissão da Mulher Advogada da OAB-SP: http://www.oabsp.
org.br/comissoes/default.asp?id_comissao=6

Conferência Mundial dos Direitos Humanos de Viena e as mu-
lheres: http://www.redeh.org.br/a_recomend_conferencia.htm

Convenção do Belém do Pará: http://www.agende.org.br/Cam-
panha 16diasl.asp

Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discrimina-
ção contra a mulher (CEDAW): http://www.agende.org.br/
campanhacedaw6main.asp

Lei 9.099: http://www.ui.jor.br/lei%209099.htm

Declaração da IV Conferência Mundial sobre a Mulher: http://
www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/pequim95.htm

“Trabalhamos com os homens na

perspectiva de compreender como é que

se constitui a masculinidade dominan-

te. O objetivo é tentar pensar outros

modelos, outras possibilidades de com-

portamento, que não o violento.”

(Sandra Unbehaum / Ecos)

“Sinto grande simpatia pelos gru-

pos que trabalham com homens. Acho

interessante trabalhar responsabilidades

com os autores de violência. Acho inte-

ressante pensar as penas alternativas.

Esse trabalho é provocador, ele estimu-

la novos pensamentos.”

(Simone Diniz / Coletivo Feminista

Sexualidade e Saúde)

“As oficinas com homens dão resul-

tados: um participante contou que, no fi-

nal da refeição, se levantou e foi lavar os

pratos junto com a companheira. Antes,

ele acabava de comer e ia ver televisão.”

(Sérgio Barbosa / Centro de

Educação para a Saúde)
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6. FONTES
ONGs, serviços de atendimento a mulheres e núcleos de estudos em
universidades que trabalham com violência contra a mulher
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FONTES

ACRE
Rede Acreana de Mulheres e Homens - RAMH
Valmira Braga e Silva – coordenadora de projetos
Centro de Atendimento à mulheres vítimas de violência
Rio Branco/AC
(68) 224-8607 / 223-9599
redeac@uol.com.br

AMAPÁ
Imena – Instituto de Mulheres Negras do Amapá
Maria das Dores do Rosario Almeida / Ranira dos Santos
Pontes
Projeto: Mulher teu corpo a ti pertence
Macapá/AP
(96) 222-4385
imena@uol.com.br

BAHIA
Chame – Centro Humanitário de Apoio à Mulher
Raquel Pólvora de Almeida
Salvador/BA
(71) 321-9166
ong@chame.org.br
http://www.chame.org.br

Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a
Mulher – NEIM/UFBA
Cecilia Maria Bacellar Sardenberg – coordenadora
Salvador/BA
(71) 237-8239
neim@ufba.br
cecisard@ufba.br
http://www.ufba.br/~neim
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DISTRITO FEDERAL
Agende – Ações em Gênero, Cidadania e
Desenvolvimento
Marlene Libardoni
Projeto: Campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da
violência contra a mulher
(61) 273-3551
Brasília/DF
agende@agende.org.br
http://www.agende.org.br

Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e
Gênero
Debora Diniz / Fabiana Paranhos – diretoras
Projeto: O Serviço Social e a Enfermagem Enfrentam a
Violência Sexual Contra a Mulher
Brasília/DF
(61) 343-1731
anis@anis.org.br
http://www.anis.org.br

Cfemea – Centro Feminista de Estudos e Assessoria
Iáris Ramalho Cortês (assessora técnica); Giane Boselli
(assessora técnica); Myllena Calasans de Matos (assessora
parlamentar); Camilla Valadares (assessora de comunicação)
Projetos: Direitos Humanos das Mulheres; Violência domésti-
ca no Brasil; Ações de complementação para a construção de
lei contra a violência doméstica no Brasil
Brasília/DF
(61) 224-1791
cfemea@cfemea.org.br
almira@cfemea.org.br
iaris@cfemea.org.br
http://www.cfemea.org.br/

GOIÁS
Grupo Transas do Corpo
Eliane Gonçalves – coordenadora de projetos
Projeto: Ações educativas em gênero, saúde e sexualidade
Goiânia/GO
(62) 248-2365 e 248-1484
transas@transasdocorpo.com.br
comunica@transasdocorpo.com.br
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MINAS GERAIS
Musa – Mulher e Saúde – Centro de Referência de
Educação em Saúde da Mulher
Rachel de Almeida Costa Andrade
Belo Horizonte/MG
(31) 3467-5875
musamulheresaude@uol.com.br
http://www.musa.org.br

Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos
Reprodutivos
Fátima Oliveira
Projeto: Violência e Saúde da Mulher (publicações)
Belo Horizonte/MG
(31) 3213-9097
redesaude@uol.com.br
fatimarede@uol.com.br
http://www.redesaude.org.br

PARAÍBA
Centro da Mulher 8 de Março/PB
Valquiria Alencar – coordenadora geral
Responsável pela casa-abrigo “Violeta Formiga”
João Pessoa/PB
(83) 241-8001/241-6828
cm8mar@uol.com.br
cm8mar@terra.com.br

PERNAMBUCO
AMB – Articulação de Mulheres Brasileiras
Silvia Camurça – secretária executiva
Projeto: Monitoramento da Violência contra a Mulher no
Brasil
Recife/PE
(81) 3445-2086
amb@soscorpo.org.br
http://www.articulacaodemulheres.org.br

Cais do Parto
Suely Carvalho – presidenta de honra
Projeto: Parteiras Tradicionais Brasileiras: artífices da paz
Olinda/PE
(81) 3429-3204
cais@caisdoparto.org.br
http://www.caisdoparto.org.br

Centro Brasileiro da Criança e do Adolescente –
Casa de Passagem
Cristina Mendonça - coordenadora
Projeto: Programa Passagem para a Vida
Recife/PE
(81) 3423-3839
cp@casadepassagem.org.br
http://casadepassagem.org.br
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Centro das Mulheres do Cabo
Silvia Maria Cordeiro – coordenadora geral
Micheline Américo e Lucidalva Nascimento
Projeto: Programa de Direitos e Cidadania (inserido no
projeto de prevenção e combate à violência doméstica)
Cabo de Santo Agostinho/PE
(81) 3524-910
cmc@mulheresdocabo.org.br
http://www.mulheresdocabo.org.br

Coletivo Mulher Vida
Cecy H. Prestello – presidente
Projetos: Mulher cidadã; Viva menina adolescente; Criança
Feliz
Olinda/PE
(81) 3432-3265 / 3431-5777
coletivo@mulhervida.com.br
http://mulhervida.com.br

Graúna-Juventude Gênero, Arte e Desenvolvimento
Mônica Larangeira Jácome – coordenadora geral
Projeto: Temos direito de viver em paz
Recife/PE
(81) 3494-2986
graúna@trupegrauna.org.br

Grupo de Teatro Loucas da Pedra Lilás
Ana Bosch / Gigi Badinter / Cristina Nascimento
Projeto: Fortalecer as redes de solidariedade contra violência
doméstica e sexual
Olinda/PE
(81) 3429-6707
loucas@elogica.com.br

Instituto Papai
Benedito Medrado
Integra a coordenação da Campanha do Laço Branco
Recife/PE
(81) 3271- 4804
papai@papai.org.br
http://www.papai.org.br

Núcleo de Saúde Pública e Desenvolvimento Social
(NUSP/UFPE)
Universidade Federal de Pernambuco
Prof. Geraldo Pereira – coordenador do Fórum
Projeto: Fórum da Violência
Recife/PE
(81) 2126-8549 / 2126-8574
pereira@nusp.ufpe.br
pereira@elogica.com.br
http://www.nusp.ufpe.br
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SOS Corpo – Instituto Feminista para a Democracia
Ana Paula Portella / Verônica Ferreira / Carla Batista
Projeto: O cotidiano e vivência de direito (Observatório da
violência contra a mulher no Estado de Pernambuco).
Recife/PE
(81) 3445-2086
sos@soscorpo.org.br
http://www.soscorpo.org.br

RIO DE JANEIRO
ABIA – Associação Brasileira Interdisciplinar de
AIDS / Rede Dawn
Angela Collet ou Sonia Corrêa
Rio de Janeiro/RJ
(21) 2223-1040
angela@abiaids.org.br
scorrea@abiaids.org.br
http://www.abiaids.org.br

CEPIA – Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e
Ação
Jacqueline Pitanguy – socióloga
Leila Linhares Barsted – advogada
Projeto: Programa Internacional em Direitos das Mulheres
Rio de Janeiro/RJ
(21) 2558-6115 / 2205-2136
cepiasandra@cepia.org.br
mariaelvira@cepia.org.br
http://www.cepia.org.br/

Instituto Noos
Fernando Acosta – psicólogo
Rio de Janeiro/RJ
(21) 2579-2357
dfacosta@uol.com.br
noos@noos.org.br
genero@noos.org.br
comunicacao@noos.org.br
http://www.noos.org.br

Instituto Promundo
Verônica Barbosa – coordenadora de Desenvolvimento
Institucional e Comunicação
Projeto: Programa M (trabalho de empoderamento de
mulheres jovens de comunidades de baixa renda)
Rio de Janeiro/RJ
(21) 2544-3114
v.barbosa@promundo.org.br
promundo@promundo.org.br
http://www.promundo.org.br

RIO GRANDE DO NORTE
Coletivo Leila Diniz - Ações de Cidadania e Estudos
Feministas
Analba Brazão Teixeira - coordenadora geral
Projeto: Ações de enfrentamento à violência contra a mulher
Natal/RN
(84) 201-9587
coletivoleiladiniz@ig.com.br
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RIO GRANDE DO SUL
ACMUN – Associação Cultural de Mulheres Negras
Elaine Oliveira Soares – coordenadora geral
Projeto: Observatório de Políticas Públicas de Gênero e Raça
em Porto Alegre
Porto Alegre/RS
(51) 3212-6895
acmun@acmun.com.br
http://www.acmun.com.br

Themis – Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero
Rúbia Abs da Cruz – coordenadora da Advocacia Feminista
Márcia Veiga – assessora de Comunicação
Projeto: Acesso à justiça e a prova nos crimes sexuais
Porto Alegre/RS
(51) 3212-0104
themis@themis.org.br
http://www.themis.org.br

SANTA CATARINA
Associação Casa da Mulher Catarina
Neusa Freire Dias – presidente do Conselho Deliberativo
Projeto: Monitoramento da violência contra a mulher em
Santa Catarina
Florianópolis/SC
(48) 223-8010 / 223-1463
Neusa-dias@uol.com.br

NIGS – Núcleo de Identidades de Gênero e
Subjetividades
Laboratório de Antropologia Social da UFSC
Miriam Grossi
Projeto: Mapeamento Nacional de Pesquisas e Publicações
sobre Violências contra as Mulheres
Florianópolis/SC
(48) 331-8806
nigs@cfh.ufsc.br

SÃO PAULO
Casa Beth Lobo – Serviço Público Municipal
Anadelci Moreira dos Santos – assessora dos Direitos da
Mulher
Serviço de atendimento à mulher vítima de violência
Diadema/SP
(11) 4056-3322 / 4057-7727
casa.bethlobo@itelefonica.com.br

Casa de Cultura da Mulher Negra
Alzira Rufino - coordenadora
Projeto: Ação contra a violência
Santos/SP
(13) 3221.2650 / 3223.0738
ccmnegra@uol.com.br
http://www.casadeculturadamulhernegra.org.br
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Casa de Saúde da Mulher Prof. Dr. Domingos Delascio
Departamento de Medicina Fetal e Violência Sexual da
Unifesp
Irene England Schoereder – enfermeira
Atendimento de violência sexual com uma equipe
multiprofissional (psicólogos, médicos, enfermeira, assistente
social)
São Paulo/SP
(11) 5084-4997
violênciasexual@epm.br

Casa Eliane de Grammont (Serviço Público
Municipal)
Graziela Acquaviva – coordenadora de projetos
Projeto: Atendimento profissional às mulheres em situação de
violência
São Paulo/SP
(11) 5549-3335 / 5549.0335 / 5549-9339
casaeliane@prefeitura.sp.gov.br

Católicas pelo Direito de Decidir – Brasil
Regina Soares – coordenadora de projetos
Projeto: Violência de Gênero na Igreja Católica
São Paulo/SP
(11) 3541-3476
cddbr@uol.com.br
http://www.catolicasonline.org.br

Cearas – Centro de Estudos e Atendimento Relativos
ao Abuso Sexual / FMUSP
Gisele Joana Gobbetti – coordenadora de projetos
Serviço de atendimento psicológico/abuso sexual da família
São Paulo/SP
(11) 3085-9677
bioetica@uol.com.br
http://www.usp.br/servicos/cearas/cearhopa.html

Centro de Apoio à Mulher em Situação de Violência
“Vem Maria”– Serviço Público Municipal
Nair Silva – coordenadora
Projeto: Vem Maria
Santo André/SP
(11) 4992-2936
saconchao@santoandre.sp.gov.br

CES – Centro de Educação para a Saúde
Sérgio Barbosa – coordenador dos programas com homens
Projeto: Masculinidade e Cidadania
Santo André/SP
(11) 4990-8029
cesabc@cesabc.org.br
http://www.cesabc.org.br

Cladem/Brasil – Comitê Latino-Americano e do
Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher
Silvia Pimentel – coordenadora
São Paulo/SP
(11) 5181-1636
cladem@uol.com.br
http://www.cladem.com/
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Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde – São Paulo
Simone Grilo Diniz - médica, coordenadora e pesquisadora
Projeto: 25 anos de luta contra violência às mulheres no Brasil –
alcances e limites
São Paulo/SP
(11) 3812-8681
cfssaude@uol.com.br
http://www.mulheres.org.br

Ecos – Comunicação em Sexualidade
Sandra Unbehaum
São Paulo/SP
(11) 3255-1238
ecos@uol.com.br
http://www.ecos.org.br

Geledés – Instituto da Mulher Negra
Sonia Nascimento – diretora
Projeto: Assistência jurídica e psicossocial às mulheres em
situação de violência
São Paulo/SP
(11) 3331-1592
gimnegr@uol.com.br
http://www.geledes.com.br

Grupo de Pesquisa na Linha Violência e Gênero das
Práticas de Saúde do Departamento de Medicina
Preventiva / Faculdade de Medicina da USP
Profas. Lilia Blima Schraiber, Ana Flavia P. L. D’Oliveira ou
Marica Thereza C. Falcão
Projeto: Ocorrência de casos de violência doméstica e sexual
nos serviços de saúde em São Paulo e desenvolvimento de
tecnologia de atendimento para programas de saúde da mulher
São Paulo/SP
(11) 3066-7085 / 3066-7094
liliabli@usp.br
aflolive@usp.br
marthet@usp.br
http://www.usp.br/medicina/departamento/mpr

Instituto Socioambiental
Marta Azevedo
Programa Rio Negro
São Paulo/SP
(11) 3660-7949
martzev@socioambiental.org
http://www.socioambiental.org

Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São
Paulo
Wânia Pasinato Izumino – pesquisadora
São Paulo/SP
(11) 3091-4965 falar com Lilian Ronchi, assessora de imprensa
nev@usp.br
http://www.nev.prp.usp.br
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Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Ação Social
Heleieth Saffioti – presidente
Projeto: Violência doméstica: questão de polícia e da sociedade
Sao Paulo/SP
(11) 3227-2669
heleieth@uol.com.br

PAVAS – Programa de Atenção à Violência Sexual/
Centro de Saúde – Escola Geraldo de Paula Souza –
Faculdade de Saúde Pública da USP
Teresa Decina
Trabalho de atendimento a vítimas de violência sexual
São Paulo/SP
(11) 3066-7721
pavas@usp.br

Pró-Mulher, Família e Cidadania
Célia Regina Zapparolli – presidente, advogada/mediadora
Projetos: PGE – Mediação de conflitos intrafamiliares e Íntegra
São Paulo/SP
(11) 3812-4888 / 3816-6592
contato@promulher.org.br
muszkat@uol.com.br
crzapparolli@uol.com.br
http://www.promulher.org.br

Rede Mulher de Educação
Maria José Lopes Souza ou Vera Vieira
São Paulo/SP
Projetos de capacitação em violência de gênero
(11) 3873-2803 / 9647-9497
rdmulher@redemulher.org.br
http://www.redemulher.org.br

SOF – Sempreviva Organização Feminista
Myriam Nobre – coordenadora de projetos
Projeto: pesquisa sobre violência contra a mulher
São Paulo/SP
(11) 3819-3876
sof@sof.org.br
http://www.sof.org.br

União de Mulheres de São Paulo
Maria Amélia de Almeida Teles – coordenadora de projetos
Projeto: Centro de orientação e formação de mulheres (traba-
lho de orientação e informação – projeto de promotoras de
eventos populares)
São Paulo/SP
(11) 3106-2367
uniaomulher@uol.com.br

TOCANTINS
Casa da Mulher 8 de Março
ONG ENCANTO – Entidade Casa da Mulher no Tocantins
Bernadete Aparecida Ferreira – presidenta
Projeto: Formação e capacitação de lideranças comunitárias
na área da violência
Palmas/TO
(63) 224-3645
casadamulher_to@yahoo.com.br
Bernadete_ap_ferreira@ibest.com.br
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ANEXO
Pesquisa Ibope – Instituto Patrícia Galvão
ATITUDES FRENTE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Perfil da violência contra a mulher
Agressão à mulher é considerada um problema muito grave
Rejeição ã violência contra as mulheres
Os limites da tolerância
Situações que provocam a violência
Os filhos são os que mais perdem com a violência doméstica
Metodologia de pesquisa
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Pesquisa Ibope – Instituto Patrícia Galvão

ATITUDES FRENTE À VIOLÊNCIA CONTRA
A MULHER

Violência contra a mulher é o problema que mais preocupa homens e mulheres

Acaba de ser concluída pesquisa inédita sobre violência contra a mulher
encomendada pelo Instituto Patrícia Galvão ao Ibope Opinião, com apoio da
Fundação Ford. Realizada em setembro de 2004, a pesquisa trabalhou com uma
amostra representativa da população adulta brasileira.

Foram realizadas 2.002 entrevistas pessoais em todos os estados
brasileiros, nas capitais e em regiões metropolitanas. Cidades menores
foram selecionadas probabilisticamente, dentro da proporcionalidade por
tamanho de município. A margem de erro máximo, para o total da amostra,
é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de
confiança estimado é de 95%.

A partir de uma lista de problemas, observa-se que o problema da violência
contra a mulher é central na percepção dos entrevistados. Quando se agrupam
os três problemas mais importantes, o destaque para a violência doméstica se
amplia para 50% dos respondentes, violência fora de casa e assédio sexual
passam a ser citados por 36%, no mesmo patamar que doenças como câncer de
mama e de útero.
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Pergunta: Aqui estão alguns assuntos que as mulheres têm, nos últimos tempos,
discutido bastante. Na sua opinião, qual destes temas mais preocupa a mulher
brasileira atualmente? (1o +2o +3o lugar)

Em 1o lugar
(2.002)

%
19
11

17
10

9
6

10

4
4

2
2

2
1

4

Amostra total

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM CASA
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER FORA DE CASA/
ASSÉDIO SEXUAL
DOENÇAS COMO CÂNCER DE MAMA E ÚTERO
AIDS E O CRESCIMENTO DA AIDS ENTRE MULHERES

IGUALDADE DE SALÁRIOS COM  HOMENS
FALTA DE ALTERNATIVAS PARA DEIXAR FILHOS PARA

TRABALHAR FORA
FORMAS DE EVITAR FILHOS

MENORES DE RUA
TER UMA PROFISSÃO QUE GOSTE

LEGALIZAÇÃO DO ABORTO
PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA

DIVIDIR TAREFAS DOMÉSTICAS COM COMPANHEIRO
DIREITO DO CONSUMIDOR

Nenhum, não opinou

1o + 2o + 3o (*)
(2.002)

%
50
36

39
26

24
23

20

14
13

9
8

7
5

4

Fonte: Ibope – Instituto Patrícia Galvão, 2004.

(*) Respostas múltiplas.

Preocupação com a violência doméstica é mais significativa nas regiões Norte
e Centro-Oeste

Os indicadores de preocupação com a questão da violência não mostram
diferenças entre sexo, tampouco na maioria das variáveis estudadas. Isto é, trata-
se de um problema amplamente difundido no conjunto da sociedade. Mas
algumas diferenças são importantes: a preocupação com a violência doméstica é
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mais significativa nas regiões Norte e Centro-Oeste, onde chega a 62% das
respostas (1o + 2o + 3o). À parte questões culturais, pode-se levantar, entre
outras, a hipótese da provável ausência de equipamentos preventivos (delegacias
da mulher, por exemplo).

O assédio sexual e a violência na rua são questões que preocupam as mulheres
mais jovens – que mais estão, no seu cotidiano, fora de casa – e as mulheres de
maior renda e com escolaridade média.

PERFIL DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
(Consideram o problema que mais preocupa, citam 3 da lista de problemas)

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Amostra nos segmentos

TOTAL

Sexo
HOMENS
MULHERES

Idade
16 A 24 ANOS
25 A 34

35 A 49
50 E MAIS

Escolaridade
ATÉ 4a SÉRIE
5a a 8a SÉRIE

ENSINO MÉDIO
SUPERIOR

DENTRO DE CASA

%
50

51
49

51
55

46
49

49
53

50
47

NA RUA / ASSÉDIO SEXUAL

%
36

37
36

43
37

34
31

31
38

42
40
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Amostra nos segmentos

Regiões
NORTE/CENTRO-OESTE
NORDESTE

SUDESTE
SUL

Tipo de município
CAPITAL
PERIFERIA

INTERIOR

Tamanho de município
ATÉ 20 MIL ELEITORES

20 MIL A 100 MIL
MAIS DE 100 MIL

Renda familiar
MAIS DE 10 Salários Mínimos
DE 5 A 10 SM

DE 2 A 5 SM
DE 1 A 2 SM

ATÉ 1 SM

Classificação social
CLASSE A/B

C
D/E

DENTRO DE CASA

%

62
53

47
45

55
43

50

48

49
51

43
47

52
50

52

46

47
53

NA RUA / ASSÉDIO SEXUAL

%

35
34

39
34

40
34

35

33

32
40

46
42

38
35

30

42

40
33

Fonte: Ibope – Instituto Patrícia Galvão, 2004.
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AGRESSÃO À MULHER É CONSIDERADA UM PROBLEMA MUITO
GRAVE

Do total de entrevistados, 91% consideram muito grave o fato de mulheres
serem agredidas por companheiros e maridos. Entre as mulheres, esse
percentual chega a 94% e, entre os homens, 88%.

Pergunta: Muitas mulheres são agredidas pelos companheiros e maridos dentro
de casa. O/a sr./a considera este problema sofrido pelas mulheres...

Amostra total

MUITO GRAVE
UM POUCO GRAVE

NADA GRAVE
Não sabe, não opinou

TOTAL

(2.002)
%

91
6

1
2

MULHERES

(1.043)
%

94
4

0
1

HOMENS

(959)
%

88
9

2
2

Fonte: Ibope – Instituto Patrícia Galvão, 2004.

A percepção da gravidade da violência contra a mulher se confirma quando se
constata que 90% dos entrevistados consideram que o agressor deveria ser
processado e encaminhado para uma reeducação. É interessante observar o
contraste entre a quase unanimidade dessas opiniões e a escassez de casos que
são transformados em processo judicial e ainda mais escassas as instituições
que trabalham com reeducação de agressores.

84% concordam que o agressor deveria ser punido, inclusive com cadeia. Na
mesma direção, 77% não concordam com que os atos de violência contra as
mulheres não sejam considerados criminosos. Não há variações significativas ao
longo dos diferentes segmentos da amostra.
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REJEIÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Pergunta: Destas frases comumente ditas pelo povo sobre agressão contra as
mulheres, gostaria de saber se o/a sr./a. concorda ou discorda de cada uma
delas:

Em %
Amostra total em cada item

Bater ou agredir a esposa, parceira ou namorada
deveria dar processo e encaminhamento do homem

para reeducação
Bater ou agredir a esposa, parceira ou namorada

deveria  dar cadeia
Bater ou agredir esposa, parceira ou namorada pode

ser errado, mas não é crime

CONCORDAM

90

84

22

DISCORDAM

9

15

77

Fonte: Ibope – Instituto Patrícia Galvão, 2004.

A idéia de que a mulher deve agüentar agressões em nome da estabilidade
familiar é claramente rejeitada pelos entrevistados (86%), assim como o chavão
em relação ao agressor, “ele bate, mas ruim com ele, pior sem ele”, que é
rejeitado por 80% dos entrevistados.

Cantado em música, sucesso nas paradas de discos mais vendidos, o verso
“Tapa de amor não dói” não pegou entre os entrevistados: 82% deles discordam
da idéia. Essa taxa não varia significativamente na maioria dos segmentos, mas,
como era de se esperar, as mulheres (87%) rejeitam mais do que os homens
(75%).

Em %

Amostra total em cada item
A mulher deve agüentar a violência para manter a

família unida
Tapa de amor não dói

Ele bate, mas ruim com ele, pior sem ele

CONCORDAM

11

16

17

DISCORDAM

86

82
80

Fonte: Ibope – Instituto Patrícia Galvão, 2004.
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Com relação ao chavão conformista “ele bate, mas ruim com ele, pior sem ele”, há
diferenças significativas e culturalmente relevantes: as mulheres (83%) tendem a
rejeitar mais do que os homens (76%); e os mais jovens (83%), mais do que os
mais velhos (68%). Revelando uma vulnerabilidade social, a rejeição é menor
entre os entrevistados menos escolarizados (69%) e os de menor renda (73%)
do que entre os de camadas mais privilegiadas de renda (90%) e escolaridade (92%).

Discordam da frase: “ele bate, mas ruim com ele, pior sem ele”

Superior

92

Em %

Discordam....
Ele bate, mas ruim

com ele, pior sem ele

TOTAL

80

M

83

H

76

+ 10
SM

90

16 a
24

83

Até
1 SM

73

50 e
mais

68

Até
4a s

69

Fonte: Ibope – Instituto Patrícia Galvão, 2004.

O velho ditado que diz “em briga de marido e mulher não se mete a colher” ainda
tem boa aceitação na média geral (66%), mas há importantes diferenças,
sobretudo em relação à escolaridade do entrevistado. Quanto mais escolarizado,
menos o ditado é aceito: 47% entre os que têm curso superior e 72% entre os
que têm apenas o ensino básico (até 4a série).

Mas a indiferença frente à agressão fica mais no imaginário do ditado, pois
traduzindo de outra forma, 57% dos entrevistados concordam com a interferência
de uma pessoa que presencie uma cena de um homem batendo numa mulher.

Em %
Em briga de marido e mulher não se mete a colher

Se uma pessoa presencia uma cena de um homem
batendo numa mulher, ela deve interferir na briga

CONCORDAM
66
57

DISCORDAM
32

40

Fonte: Ibope – Instituto Patrícia Galvão, 2004.

Mesmo a frase que contém a maior provocação – “mulher que trai até que
merece apanhar” –, que reflete o espírito de leis antiquadas e tem a conivência
da ficção de massa nas telenovelas, é rejeitada por 59% dos entrevistados. Mas
as diferenças sociais são eloqüentes, o grau de escolaridade e de renda afetam
essa atitude mais do que qualquer outra variável.

SEXO RENDA IDADE ESCOLARIDADE
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Em %
Mulher que trai o homem até que merece apanhar

Entrevistados com escolaridade...
Até 4a série do fundamental

                                De 5a a 8a série do fundamental
Ensino médio

Superior
Renda familiar

Até 1 salário mínimo
De 1 a 2 SM

De 2 a 5 SM
De 5 a 10 SM

Mais de 10 SM

CONCORDAM
38

46

42
31

17

48
44

34
29

20

DISCORDAM

59

50
55

68
80

50

53
62

70
78

Fonte: Ibope – Instituto Patrícia Galvão, 2004.

Nem com uma flor...

De outro lado, em todos os segmentos, quase ninguém consegue discordar do
“clichê” que diz “em uma mulher não se bate nem com uma flor”. Assim dito, 88%
dos respondentes concordam e 10% discordam. O que é – de certa forma –
surpreendente. Não há variações, a não ser regionais e de sexo. Entre os sulistas,
78% concordam e 20% discordam. Entre os homens 14% discordam e entre as
mulheres ainda são 8%.

Em %
Em mulher não se bate nem com uma flor

Entrevistados das regiões...
Norte / Centro-Oeste

Nordeste
Sudeste

Sul
Sexo

Mulheres
Homens

CONCORDAM
88

94

92
87

78

90
85

DISCORDAM
10

5

6
12

20

8
14

Fonte: Ibope – Instituto Patrícia Galvão, 2004.
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OS LIMITES DA TOLERÂNCIA

Existem limites permissivos para a agressão contra a mulher? As respostas
anteriores mostram um núcleo minoritário de entrevistados, sobretudo homens,
que respondem afirmativamente.
Em uma pergunta que pede um posicionamento mais próximo daquilo que o
entrevistado pensa, 82% respondem que “não existe nenhuma situação que
justifique a agressão do homem à sua mulher”. Em contrapartida, 16%
conseguem imaginar situações, provavelmente vividas por eles (maioria homens),
em que há essa possibilidade. Podemos dizer que 19% dos homens admitem a
agressão, assim como 13% das mulheres.
São menos tolerantes à agressão os entrevistados de maior renda (89%) e
escolaridade mais alta (93%). No Nordeste, 74% não tolerariam agressão em
circunstância alguma, ou seja, nessa região, um em cada quatro respondentes
admite situações em que um homem possa agredir a mulher.
Nesse caso, o tamanho das cidades onde vivem os entrevistados chega a influir
sensivelmente. Dos moradores de cidades grandes (mais de 100 mil habitantes),
apenas 12% justificam a agressão; nas cidades médias e pequenas já são 20%.
A ausência de equipamentos como delegacias da mulher pode explicar essa
diferença.

Pergunta: Qual destas duas posições mais se aproxima daquilo que você pensa?

Em %

Amostra

Existem situações em que o homem
pode agredir sua mulher

Não existe situação que justifique a
agressão do homem à sua mulher

Não sabe/ não respondeu

+ de

100 mil
(1.029)

12

85

3

20 mil a

100 mil
(595)

20

78

2

Até 20 mil

hab
(378)

21

78

1

TOTAL

(2.002)

16

82

2

Fonte: Ibope – Instituto Patrícia Galvão, 2004.
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SITUAÇÕES QUE PROVOCAM A VIOLÊNCIA

Homens e mulheres fazem o mesmo diagnóstico: 81% dos entrevistados apontam
o uso de bebidas alcoólicas como o fator que mais provoca violência contra a
mulher; em segundo lugar, mencionadas por 63% de entrevistados, vêm as
situações de ciúmes em relação à companheira ou mulher.

Menos importantes, mas citadas por três em cada dez entrevistados, vêm as questões
econômicas: desemprego (37%) e problemas com dinheiro (31%). 13% citam a
eventualidade de falta de comida em casa e 14%, dificuldade no trabalho.

Outras razões menos citadas são: problemas familiares (18%); recusa da mulher
em fazer sexo (16%); desobediência da mulher (16%) e gravidez (4%).

41% dos entrevistados das classes mais abastadas (A/B) apontam a situação
de problemas com dinheiro, uma taxa muito acima dos entrevistados mais
pobres. Dos entrevistados das classes D/E, apenas 25% indicam essa causa.
Assim como a desobediência da mulher é mais citada entre estes (19%) do que
entre os mais ricos (8%).

Pergunta: Na sua opinião, quais destas situações mais provocam a agressão dos
homens contra as mulheres?

DE

(1.007)

80
64

34
25

15

16
19

13

AB

(333)

84
59

41
41

20

19
8

15

Mulheres

(1.043)

84
64

40
32

21

19
15

14

Homens

(959)

78
61

34
29

15

12
18

13

TOTAL

(2.002)

81
63

37
31

18

16
16

14

SEXO CLASSE
Em %

Amostra
Respostas múltiplas

BEBIDA
CIÚMES

DESEMPREGO
PROBLEMA COM

DINHEIRO
Problemas familiares

Recusa da mulher em fazer sexo
Desobediência da mulher

Dificuldade no trabalho

C

(662)

80
62

39
34

21

13
15

14
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Em %
Amostra

Os filhos que presenciam
a agressão

O homem que pratica a
violência

A própria mulher que é
vítima

Todos perdem
(espontânea)

Não sabe/ não respondeu

DE
(1.007)

59

19

13

7

2

C
(662)

68

9

12

10

1

AB
(333)

65

10

12

13

0

Mulheres
(1.043)

64

12

14

8

1

Homens
(959)

61

16

10

11

1

TOTAL
(2.002)

63

14

12

9

1

SEXO CLASSE

Fonte: Ibope – Instituto Patrícia Galvão, 2004.

Fonte: Ibope – Instituto Patrícia Galvão, 2004.

OS FILHOS SÃO OS QUE MAIS PERDEM COM A VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

É opinião geral, em todos os segmentos da amostra, que os que mais perdem
nas situações de violência doméstica são os filhos do casal: assim pensam 63%
dos entrevistados. 14% das mulheres dizem que elas perdem mais, enquanto
16% dos homens se reconhecem como perdedores. O que esses números
sugerem é que todos perdem quando há violência na casa. Trata-se de um flagelo
e uma epidemia que atinge a todos.

Pergunta: Na sua opinião, em casa onde tem violência contra a mulher, quem
perde mais?

Falta de comida em casa

Gravidez
Nenhuma dessas

Não sabe/ não respondeu

14

5
2

2

12

3
4

1

12

3
5

1

14

5
3

1

13

4
3

1

13

3
4

1

SEXO CLASSE
DEABMulheresHomensTOTAL C
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METODOLOGIA DA PESQUISA

Campo: de 9 a 14 de setembro de 2004.
Universo e amostra: população brasileira de 16 anos ou mais. Foram realizadas
2.002 entrevistas pessoais, representativas da população adulta brasileira (mais
de 16 anos). As entrevistas foram realizadas em 140 municípios. Todas as
capitais e regiões constaram da amostra.
Margem de erro máxima: 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, sobre
os resultados com base no total da amostra (intervalo de confiança estimado de
95%).

SEGMENTAÇÃO DA AMOSTRA

Amostra total

TOTAL

Sexo
MULHERES

HOMENS

Idade
16 A 24 ANOS

25 A 34
35 A 49

50 E MAIS

Escolaridade
ATÉ 4a SÉRIE

5a a 8a SÉRIE
ENSINO MÉDIO

SUPERIOR

(2.002)
%

100

52

48

23

25
29

22

38

24
27

10
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Regiões
NORTE/CENTRO-OESTE

NORDESTE
SUDESTE

SUL

Tipo de município
CAPITAL

PERIFERIA
INTERIOR

Tamanho de município
ATÉ 20 MIL ELEITORES
20 MIL A 100 MIL

MAIS DE 100 MIL

Renda familiar
MAIS DE 10 Salários Mínimos

DE 5 A 10 SM
DE 2 A 5 SM

DE 1 A 2 SM
ATÉ 1 SM

Critério Econômico Brasil
CLASSE A/B

C

D/E

13

27
45

15

24

14
62

19
30

51

6

12
32

28
18

17
33

50

Fonte: Ibope / Instituto Patrícia Galvão, 2004.


