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SORORIDADE
Marcia Tiburi: filósofa e escritora Marcia Tiburi explica que a sororidade 
pode ser definida como o olhar carinhoso de uma mulher para a outra, 
que procura compreender suas dificuldades e necessidades
Babi Souza:  publicou o livro Vamos juntas? O guia da sororidade para 
todas. Na publicação Babi aborda o tema da sororidade a partir da 
perspectiva do medo e da insegurança que são comuns a todas as 
mulheres.
Cristina Balieiro e Beatriz Del Picchia: pesquisadoras do feminismo, 
escreveram o livro Círculos de mulheres: as novas irmandades. Na obra 
elas abordam os diferentes movimentos de ajuda entre mulheres que 
têm surgido nos últimos anos, ou seja, o livro trata da demonstração da 
prática da sororidade. As autoras chamam estes grupos de ajuda 
mútua de irmandades.



 VIOLÊNCIA 

A principal característica da violência é a assimetria de poder com fins de dominação e 
opressão Sempre que a questão for violência remeter-se ao ponto de vista
econômico do psiquismo e estabelecer análise sobre a interação entre os fatores individuais 
(biológicos e psicológicos) e os fatores econômicos (políticos e culturais) numa perspectiva 
histórica.

Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1993 (Declaração sobre a 
Eliminação da Violência contra a Mulher)

Definição: "qualquer ato de violência com base no gênero, sexo, que resulta em, ou que é 
provável resultar em dano físico, sexual, mental ou sofrimento para a mulher, incluindo as 
ameaças de tais atos, coerção ou privação arbitrária de liberdade, ocorrida em público ou na 
vida particular."



VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/VIOLÊNCIA DE GÊNERO

 violência doméstica é todo tipo de 
agressão praticada entre os 
membros que habitam um ambiente 
familiar em comum. Pode acontecer 
entre pessoas com laços de sangue 
(como pais e filhos), ou unidas de 
forma civil (como marido e esposa, 
pai e filha, namorado e namorada) 
(Mapa da Violência, 2018) 

violência de gênero é um conceito mais 
amplo que o de violência contra a mulher 
e abrange não apenas as mulheres, que 
no Brasil é constitutiva das relações de 
gênero. Violência de gênero, por sua vez, 
produz-se e reproduz-se nas relações de 
poder onde se entrelaçam as categorias 
de gênero, classe, raça/etnia. Expressa 
uma forma particular da violência global 
mediatizada pela ordem patriarcal que dá 
aos homens o direito de dominar e 
controlar suas mulheres, podendo, para 
isso, usar a violência. (Saffioti, 1999)



Violência- Organização Mundial de Saúde 
(OMS)

Uso intencional da força física ou poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra 

outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha grande 

possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação (KRUG et al., 2002)





 violência- convenção de Belém do Pará

A violência baseada no gênero consiste em qualquer tipo de ação ou conduta que 
“cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no 
âmbito público como no privado”.



REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 
CONTRA AS MUHERES- SPM

2011-  Dilma Rousseff Presidenta da República

Conceito: Atuação articulada entre as instituições/serviços  governamentais, 
não-governamentais e a comunidade,

Objetivos: efetivar os quatro eixos previstos na Política Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres – combate, prevenção, assistência 
e garantia de direitos – e dar conta da complexidade do fenômeno da violência 
contra as mulheres.





MAPA DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 2018- 
Câmara dos Deputados
foram analisados mais de 140 mil notícias e identificados mais de 68 mil casos de 
violência contra a mulher que ocorreram ao longo de 2018.

A cada 17 minutos uma mulher é agredida fisicamente no Brasil. De meia em 
meia hora alguém sofre violência psicológica ou moral. A cada 3 horas, alguém 
relata um caso de cárcere privado. No mesmo dia, oito casos de violência sexual 
são descobertos no país, e toda semana 33 mulheres são assassinadas por 
parceiros antigos ou atuais. 



MAPA DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 2018- 
Câmara dos Deputados
O ataque é semanal para 75% das vítimas,

A  situação que se repete por até cinco anos. 

Essa violência também atinge a parte mais vulnerável da família, pois a maioria 
dessas mulheres é mãe e os filhos acabam presenciando ou sofrendo as 
agressões.  



MAPA DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 2018- 
Câmara dos Deputados
A base de dados utilizada como fonte das informações foi o banco de matérias da 
Linear Clipping, empresa especializada em monitoramento estratégico de 
notícias. 

A análise inicial e identificação dos casos foi realizada pela Associação de 
Educação do Homem de Amanhã de Brasília (HABRA). 



ESTUPRO 

 crime de estupro é definido como qualquer conduta, com emprego de violência 
ou grave ameaça, que atente contra a dignidade e a liberdade sexual de alguém. 
O elemento mais importante para caracterizar esse crime é a ausência de 
consentimento da vítima

Desde 2009 o Código Penal Brasileiro prevê, no artigo 213, que o estupro 
acontece quando há, com violência ou grave ameaça, “conjunção carnal ou 
prática de atos libidinosos    



MAPA DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 2018- 
Câmara dos Deputados
Os dados trazidos pela pesquisa apresentam cenários preocupantes, sendo a 
maior parte dos estupros ocorridos no ambiente doméstico.

A mídia brasileira veiculou 32.916 casos de estupro no País entre os meses de 
janeiro e novembro de 2018

Estupro comum- um único estuprador-  29.430 casos

Estupro coletivo- 3.349 

Estupro virtual- categoria recente, mulheres ameaçadas de serem expostas em 
redes sociais caso não se submetam sexualemente a quem as ameaça- 137 
casos



As mulheres idosas , com mais de 
60anos, também são vítimas desse 
crime, com 1.240 casos noticiados 
pela imprensa, representando 4% do 
total contabilizado



Violência física - ação ou omissão que coloque em risco ou cause dano à integridade física 
de uma pessoa. - acontece geralmente é praticada por um membro da nas relações de 
parentesco natural, civil ou por afinidade. As agressões domésticas incluem: abuso físico, 
sexual e psicológico, a negligência e o abandono.
Violência institucional - tipo de violência motivada por desigualdades (de gênero, 
étnico-raciais, econômicas etc.) predominantes em diferentes sociedades. Essas 
desigualdades se formalizam e institucionalizam nas diferentes organizações privadas e 
aparelhos estatais, como também nos diferentes grupos que constituem essas sociedades.
Violência moral - ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação da 
mulher.
Violência patrimonial - ato de violência que implique dano, perda, subtração, destruição ou 
retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores.



FASES DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
Fase da tensão: Manifestações de atritos que se acumulam, cheios de insultos e 
ameaças, muitas vezes recíprocos. 
Fase da agressão: Descarga descontrolada de toda tensão acumulada. O 
agressor atinge a vítima com empurrões, socos e pontapés, ou às vezes usa 
objetos, como garrafa, pau, ferro e outros. 
Fase da reconciliação: O agressor pede perdão e promete mudar de 
comportamento, ou finge que não houve nada, mas fica mais carinhoso, 
bonzinho, traz presentes, fazendo a mulher acreditar que aquilo não vai mais 
voltar a acontecer.
É muito comum que esse ciclo se repita, com cada vez maior violência e intervalo 
menor entre as fases. A experiência mostra que, ou esse ciclo se repete 
indefinidamente, ou, pior, muitas vezes termina em tragédia, com uma lesão 
grave ou até o assassinato da mulher



O presente não é um passado em 

potencial, ele é o momento da 

escolha e da ação.

Simone de Beauvoir,
escritora e filósofa



DIFICULDADE PARA DENÚNCIA 

Risco de rompimento da relação (medo de que o parceiro cumpra as ameaças de 
morte ou suicídio caso se separe mesmo dele);

Vergonha e medo de procurar ajuda (muitos parceiros se tornam ainda mais 
violentos se a mulher procura ajuda);
Sensação de fracasso e culpa na escolha do par amoroso;



Esperança de que o comportamento do parceiro mude e de que ela (ou um 
tratamento milagroso poderiam ajudá-lo a mudar);
Isolamento da vítima, que se vê sem uma rede de apoio adequada (família, 
trabalho, suporte dos serviços públicos);

Despreparo da sociedade, das próprias famílias e dos serviços públicos ou 
particulares para lidarem com este tipo deviolência (profissionais mal preparados 
e preconceituosos);



Obstáculos reais que impedem o rompimento (disputa pela guarda dos filhos, 
boicote de pensões alimentícias, chantagens e ameaças);

Dependência econômica de algumas mulheres em relação aos seus parceiros, 
bem como falta de qualificação profissional e escolaridade;

Crenças religiosas (“casamento é para sempre, tenho que agüentar...”);
Preocupação com a situação dos filhos caso se separasse do companheiro



REDE DE ATENDIMENTO FOZ DO IGUAÇU

Centro de Referência de Atendimento a Mulheres em Situação de Violência 
-CRAM, referenciado na Secretaria Municipal de Assistência Social- Os 
Centros de Referência são espaços de acolhimento/atendimento psicológico, 
social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência, 
que proporcione o atendimento e o acolhimento necessários à superação da 
situação de violência ocorrida, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o 
resgate da sua cidadania.
Delegacia da Mulher- Segurança pública Estadual de atendimento 
especializado em situações de violência contra mulher



Patrulha Maria da Penha-  objetivo combater a violência contra as mulheres por 
recomendação do Pacto Nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, 
que é operacionalizado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Vara de Crimes 
contra Crianças, Adolescentes e Idosos - comarca de Foz do Iguaçu-          
TJ Paraná



CANAIS DE DENÚNCIA

DISK DENÚNCIA NACIONAL- 180

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAM - 35219757; 
99973322; 0800643811

ENDEREÇO: RUA PADRE BERNARDO PLATE 1250BAIRRO JARDIM SOCIAL

GUARDA MUNICIPAL: 153; 08006480153

DELEGACIA DA MULHER: 35212150

ENDEREÇO: RUA ANGEMBI Nº 223BAIRRO ITAIPU A



CRENÇAS
Mulher que é Mulher           

“Senta de perna fechada”

“anda na linha”

“não fica na rua”

“serve seu marido, é mãe”

“Dá conta de tudo”.

 Mulheres devem ser responsáveis pela casa
Alto percentual de mulheres sem ocupação econômica, embora já se concentrem 
neste gênero os mais altos índices de formação educacional e profissional 



As mães são mais importantes na 
formação dos filhos que os pais
Baixíssimo índice de decisões 
judiciais favoráveis a que a guarda 
de filhos de casais separados seja 
dada aos pais ou seja compartilhada 
entre pai e mãe 



As mulheres são mais frágeis 

Exclusão "a priori" das mulheres de 
determinados campos profissionais



Homem que é homem
“Não chora”
“Tem que dar no couro”
“Tem que botar dinheiro em casa”
“Não leva desaforo para casa”

 



Trair é da natureza masculina (mas não da natureza feminina)
Atitudes masculinas violentas, muitas vezes originando crimes de agressão ou 
contra a vida, quando de suspeita ou constatação de infidelidade conjugal
Rejeição social percebida por mulheres que traem seus companheiros, ao 
contrário do que ocorre aos homens infiéis.
Contaminação de mulheres casadas por doenças sexualmente transmissíveis 
contraídas por seus maridos



FRONTEIRA
Regiões de fronteira como espaços 
singulares construídos a partir de 
múltiplas relações de trânsitos e 
pertencimentos. As regiões de fronteiras 
entre Estados nacionais podem ser vistas, 
então, como lugares específicos de 
produção de sentidos, relações e 
representações. Esses lugares, 
especialmente os espaços urbanos, são 
territórios de poder, experiências sociais e 
circulações atravessadas por pequenas 
distâncias entre países e por limites 
jurídicos entre soberanias 
territoriais.(Massey, 2000)



TRÁFICO DE PESSOAS

O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de 
pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao 
rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de 
vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para 
obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins 
de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de 
outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, 
escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de 
órgãos.(Protocolo de Palermo, 2000)





TRÁFICO HUMANO
CONSENTIMENTO- O tráfico de pessoas retira da vítima a própria condição 
humana, ao tratá-la como um objeto, um produto, uma simples mercadoria que 
pode ser vendida, trocada, transportada e explorada. Portanto, o consentimento da 
pessoa, em uma situação de tráfico humano, não atenua a caracterização do crime.
ELEMENTOS DO TRÁFICO HUMANO: 1- O ATO Ação de captar, transportar, 
deslocar, acolher ou receber pessoas, as quais serão usadas para exploração 
econômica como objetos/recursos. 2- OS MEIOS Ameaça ou uso da força, coação, 
rapto, fraude, ardil, abuso de poder ou de uma situação de vulnerabilidade, ou a 
concessão de benefícios pagos em troca do controle da vida da vítima. 3. 
OBJETIVO: Para fins de exploração, que inclui prostituição, exploração sexual, 
trabalhos forçados, escravidão, retirada de órgãos e práticas semelhantes.



TRÁFICO DE MULHERES- SPM

Abordagem focada na perspectiva dos direitos humanos das mulheres e no 
Protocolo de Palermo, em que há 3 elementos centrais: 1. movimento de 
pessoas, seja dentro do território nacional ou entre fronteiras; 2. uso de engano 
ou coerção, incluindo o uso ou ameaça da força ou abuso de autoridade ou 
situação de vulnerabilidade; e, 3. a finalidade de exploração (exploração sexual; 
trabalho ou serviços forçados, incluindo o doméstico; escravatura ou práticas 
similares à escravatura; servidão; remoção de órgãos; casamento servil).



TRÁFICO DE MULHERES- SPM
Objetificação do corpo feminino e da figura simbólica das mulheres que são 
tratadas e negociadas como objetos com a finalidade de se obter lucro, sendo 
desconsiderado por completo o respeito à sua dignidade de pessoa humana 
sujeito de direitos

Danos:  Psicológico – ameaça, negligência, confinamento: que acabam 
causando destruição da autoestima, depressão, tendências suicidas, dificuldade 
de interagir socialmente; Físico – uso forçado de drogas, abortos forçados, 
privação de alimentação, de liberdade e sono, DSTs/HIV; Legal – a prostituição 
pode ser considerada crime no país de destino; condição irregular no país, perda 
da guarda dos filhos, prisão, deportação; Social – isolamento, ruptura com os 
laços familiares, timidez excessiva, desconfiança; Econômica – endividamento 
com os traficantes, perda de bens pessoais e familiares



TRÁFICO DE MULHERES- SPM

A compreensão do tráfico de pessoas não se limita à sua relação com a 
exploração sexual, pois ele não se destina apenas a este fim, mas também a 
outros tipos de exploração baseadas no do papel feminino de submissão 
construído socialmente. Há várias modalidades de exploração de mulheres em 
situação (SPM, 2011)

Brasil de Fato,22 de Setembro 

de 2016



PROFISSIONAIS DO SEXO- CBO 5198
A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) é um documento que retrata a 
realidade das profissões do mercado de trabalho brasileiro. Foi instituída com 
base legal na Portaria nº 397, de 10.10.2002. O Cadastro permite aposentadoria, 
O inscrito pode contribuir para a previdência e aposentar-se pelo Instituto 
Nacional de Seguridade Social (INSS). 

Garota de programa, Garoto de programa, Meretriz, Messalina, Michê, Mulher da 
vida, Prostituta, Trabalhador do sexo

Buscam programas sexuais; atendem e acompanham clientes ;participam em 
ações educativas no campo da sexualidade. As atividades são exercidas 
seguindo normas e procedimentos que minimizam a vulnerabilidades da 
profissão.



PROFISSIONAIS DO SEXO- CBO 5198

Condições gerais do exercício: Trabalham por conta própria,em locais diversos e 
horários irregulares. No exercício de algumas das atividades podem estar 
expostos à intempéries e a discriminação social. Há ainda riscos de contágios 
de dst, e maus-tratos, violência de rua e morte.

Formação e experiência: Para o exercício profissional requer-se que os 
trabalhadores participem de oficinas sobre sexo seguro, o acesso à profissão é 
restrito aos maiores de dezoito anos; a escolaridade média está na faixa de 
quarta a sétima séries do ensino fundamental.



VIOLÊNCIAS NA FRONTEIRA


