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Apresentação
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul, junto com a Frente Parlamentar dos Homens Pelo Fim
da Violência Contra a Mulher, abre espaço para debates sobre as violências
de gênero, trazendo os homens para reflexão sobre qual o seu papel diante
dessa realidade e, também são espaços onde qualquer direito violado pode
ser denunciado.
O Relatório Lilás 2014 traz como tema a discussão Sobre as Políticas
Públicas de Gênero: avanços e desafios; contribuições dos diversos segmentos
e movimentos de mulheres; dados; informações estatísticas e opiniões para
uma reflexão sobre as conquistas, e o que se tem ainda por fazer.
O objetivo foi trazer um apanhado das políticas de gênero e a opinião dos
diversos movimentos sociais sobre o assunto. Sabemos que ainda não temos
todas as representações nesta edição. Porém, quanto mais avançamos nas
conquistas, mais as mulheres saem ganhando.
Certamente foi um período de grandes avanços para as lutas das mulheres
no Estado do Rio Grande do Sul, a exemplo da criação da Secretaria de Políticas
para as Mulheres- SPM/RS, coordenando a Rede Lilás, na área da Segurança
Pública: o Observatório de Violência contra as Mulheres; a Sala Lilás; a Patrulha
Maria da Penha; as novas Delegacias Especializadas para o Atendimento da
Mulher, e tantas outras ações que estão inseridas nos textos desta edição, as
quais foram conquistas nesse cenário de violações sofridas pelas mulheres.
Não podemos retroceder. Porquanto, o que já foi conquistado é parte da
luta do movimento. Precisamos de todas as ferramentas que estão disponíveis
para continuar mostrando para a sociedade, especificamente para os homens,
que os direitos das mulheres são direitos humanos.
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A CONTRIBUIÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DOS
HOMENS PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS
MULHERES NO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA DE
GÊNERO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Edegar Pretto1
A luta para transformar as relações de gênero e eliminar a violência
contra as mulheres não pode ter êxito sem a participação dos homens.
Existem exemplos de sucesso pelo mundo de trabalhos que visam
comprometer os homens na prevenção à violência contra as mulheres,
podemos citar a Campanha do Laço Branco, que nasceu a partir da reação
popular a uma chacina de mulheres, ocorrida no Canadá, e desde 1991 já
alcançou 47 países, orientando homens e meninos a usar laços brancos como
símbolo de seu compromisso pessoal de que jamais cometerão nem tolerarão
atos violentos contra as mulheres.
Em maio de 2011, foi lançada na Assembleia Legislativa do Rio Grande
do Sul, com a adesão de todos os deputados, a Frente Parlamentar dos
Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A ideia nasceu a partir
do questionamento- Como os homens poderiam ajudar nesta luta pelo fim
da violência de gênero? oriundo do movimento feminista que discutia em
audiência pública, na Assembleia Legislativa, os cinco anos de vigência da Lei
Maria da Penha.
Foi uma surpresa quando depois do lançamento da Frente descobrimos
que a iniciativa era inédita no Brasil. Mais tarde descobrimos que era a primeira
Frente de deputados que lutam pelo fim da violência contra as mulheres no
mundo.
A proposta da Frente Parlamentar é falar com os homens, sensibilizá-los,
e trazê-los para essa luta. Além disso, colaborar na luta pela estruturação da
Rede de Atendimento às vítimas de violência doméstica; e debater a ampliação
do orçamento público para políticas públicas para as mulheres.
Para isso, contamos com um Grupo de Trabalho qualificado, formado por
1 Deputado Estadual e Coordenador da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da
Violência contra a Mulher
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mulheres e homens de diversas instituições governamentais e da sociedade
civil, que reúnem-se mensalmente para planejar e acompanhar as ações da
Frente.
A Frente Parlamentar já promoveu 4 Encontros Gaúchos de Homens pelo
Fim da Violência contra as Mulheres, sempre na semana do dia 6 de dezembro,
que marca a mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres.
Em todas as edições, tivemos a participação de mais de 500 homens,
dentre os quais podemos destacar a adesão de policiais militares, músicos,
humoristas, jogadores de futebol, lutadores de MMA e tradicionalistas que
em 2012 organizaram a primeira Cavalgada pelo Fim da Violência contra as
Mulheres.
Em 2013, discutimos, durante o encontro a Reeducação de Agressores,
tema ainda carente de aprofundamento e adoção pelos governos como
política pública de enfrentamento a violência contra as mulheres, pois
sabemos que a reincidência ainda é muito alta.
No ano de 2014, fizemos a primeira Pedalada pelo Fim da Violência
contra as Mulheres como parte do Encontro, com atividades culturais e de
sensibilização dos homens sobre o assunto.
A Frente Parlamentar tem recebido reconhecimento nacional e
internacional.
Tivemos a grata surpresa de receber um reforço nesta luta, no Estado
de Santa Catarina. O Deputado Padre Pedro Baldissera abraçou a causa e
coordena, no nosso estado vizinho, a Frente Parlamentar dos Homens pelo
Fim da Violência contra as Mulheres na Assembleia Legislativa de lá.
Além disso, foi lançado no Senado Federal o Movimento Nacional de
Parlamentares Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.
O resultado de todo esse trabalho e reconhecimento resultou em um
convite do Governo Federal, através da Ministra de Políticas para Mulheres da
Presidência da República, Eleonora Menicucci, a integrar a missão brasileira
que participou da 57ª Sessão da Comissão que debate a situação da mulher
(CSW) na ONU, ocorrida em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde foram
apresentadas à Secretária Executiva da ONU Mulheres e Presidenta do Chile,
Michelle Bachelet e aos 193 países que compõem a ONU, as experiências
8
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positivas dessa iniciativa pioneira de homens na Assembleia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul.
Atualmente, a Rede das Frentes Parlamentares dos Homens pelo Fim
da Violência contra as Mulheres conta com a participação de 57 Câmaras
Municipais de Vereadores, que foram convidadas a se engajar nessa causa.
Outra iniciativa da Frente foi o lançamento da Campanha Cartão Vermelho
para a violência contra as mulheres, que ocorreu no ano de 2011, num jogo
entre os dois maiores times gaúchos: Grêmio e Internacional.
Em agosto de 2012, a dupla Grenal entrou em campo vestindo as
camisetas da Campanha Cartão Vermelho para a violência contra as mulheres
em jogo do Campeonato Brasileiro. Foram distribuídos os cartões da campanha
aos torcedores torcedoras. Em campo, os jogadores apresentaram a faixa da
campanha com a inscrição “Violência contra a mulher NÃO”.
Em maio de 2013 a ação foi repetida na final do Campeonato Gaúcho e,
desde então, foram feitas diversas ações em clássicos dos municípios onde
existem Frentes Municipais, como em Pelotas.
Entre outras ações da Frente, podemos destacar a criação da certificação
para instituições públicas e privadas engajadas pelo fim da violência de
gênero, com três categorias de troféus: empresa, instituição ou prefeitura
comprometida pelo fim da violência contra as mulheres.
Por compreendermos que a violência de gênero está correlacionada
com a questão cultural e educacional, apresentamos proposta à Secretaria
Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, para a criação de uma disciplina
que levasse o assunto para dentro das salas de aula.
Solicitamos também à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul –
UERGS - a criação de uma disciplina de educação em Direitos Humanos com
enfoque no enfrentamento à violência de gênero. A partir disso, foi criado em
2013 um programa de pesquisa e extensão em “Políticas públicas de promoção
e defesa dos Direitos Humanos”.
Outro entrave citado constantemente nas reuniões do grupo de trabalho
era a falta de dados e reflexões que pudessem orientar a construção de
políticas públicas para as mulheres no nosso Estado e, por isso, em conjunto
com a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia, criamos o
9
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Relatório Lilás, que foi lançado em novembro de 2013, e oferece um panorama
da violência de gênero no estado do RS.
Após discussões do Grupo de Trabalho da Frente, protocolamos 4 projetos
de lei:- projeto das contas de água, luz e telefone, que assegura ao cônjuge ou
à pessoa em união estável do consumidor nominado na fatura, o direito de
fazer constar também o seu nome, com o objetivo de resolver o problema de
milhares de mulheres que não constam como titulares em contas de serviços
de água, luz e telefonia, mas que precisam de comprovante de residência para
inúmeras atividades. Por uma prática machista, o homem aparece como titular
das contas e, assim, somente o nome dele aparece na fatura, dificultando a
comprovação de residência para as mulheres.
- projeto de Lei das Tornozeleiras Eletrônicas, que foi adotado pelo
Governo do Estado através da Rede Lilás, aprovado por unanimidade em
dezembro pela Assembleia Legislativa, e sancionado em janeiro deste ano
pelo Governador Tarso Genro.
- projeto de Lei instituindo o dia 06 de dezembro como dia estadual de
mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres.
- projeto de criação de disciplina na rede estadual de ensino que trate da
violência contra as mulheres.
Nos orgulham muito os avanços conquistados no estado do Rio Grande
do Sul, no governo Tarso Genro, na área de políticas públicas para mulheres.
Isso se verifica na efetivação de políticas, como a reestruturação do Centro
de Referência Estadual Vânia Araújo; investindo e equipando a central do
Telefone Lilás; na criação da Rede Lilás e do Observatório da violência contra
a mulher; na área de segurança pública, que só em 2013 foram R$ 4,3 milhões
conquistados junto à SPM Nacional para investimentos em projetos como a
Sala Lilás do Instituto Geral de Perícias, Patrulha Maria da Penha e Delegacias
Especializadas de Atendimento à Mulher.
Seguiremos firmes nessa luta de toda sociedade, para que meninos e
homens não cometam atos violentos, nem aceitem nenhum tipo de violência
contra mulheres e meninas.
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES:
AVANÇOS E DESAFIOS
Jeferson Fernandes2
O processo de socialização dos indivíduos ocorre fundamentalmente na
infância, a partir do que está socialmente estabelecido como papel de homem
e de mulher. Nesse processo, as crianças apreendem o mundo e constroem
sua identidade sexual e de gênero. A identidade das crianças é construída
de acordo com as expectativas que lhe são atribuídas através da educação,
brincadeiras, histórias, símbolos...
As mulheres passaram a experimentar uma maior autonomia para o
exercício da sexualidade a partir de dois processos de mudança: de um lado,
as mudanças socioeconômicas, como o acesso ao trabalho assalariado, à
educação, aos métodos anticoncepcionais, de outro, o movimento feminista
desde os anos 60.
Com o período de expansão capitalista e prosperidade econômica do pósguerra, nas décadas de 50 e 60, se consolida um novo modo de vida baseado
no consumo de bens duráveis. A sociedade de consumo cria a dependência
de aparelhos sofisticados e promove a expropriação de uma subjetividade
e expectativa humanas, cada vez mais mercantilizada. Mas ela torna mais
permanente a presença das mulheres no mercado de trabalho e aumenta seu
potencial de autonomia diante dos homens.
O feminismo denunciou a opressão das mulheres mostrando que o
pessoal também é político questionando assim, um dos pilares da opressão das
mulheres no capitalismo, que é a separação da vida entre uma esfera pública
e uma esfera privada. Nessa separação, o que se vive na esfera privada e da
família é considerado particular, campo regido, nesta sociedade pelo poder
masculino. Pode se dizer que, no âmbito da sexualidade, a ação feminista foi
pioneira na denúncia da supremacia masculina.
O movimento feminista Também tem colocado as várias questões
envolvidas num processo de construção da autonomia, desde a possibilidade
de emancipação econômica até o acesso à educação e aos métodos
anticoncepcionais. O feminismo defende também o fim da violência sexista,
o desenvolvimento de relações iguais entre homens e mulheres, e tudo isso
2 Deputado Estadual e Presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos
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pressupõe uma mudança cultural profunda, em que o feminino deixe de ser
sinônimo de desqualificação e o masculino, de superioridade.
As políticas e os programas desenvolvidos pela Secretaria de Políticas para
as Mulheres (SPM), em articulação com outros órgãos públicos e instituições
privadas, buscam refletir seus anseios pelo reconhecimento do seu trabalho e
dos seus direitos. Dessa forma, levam em consideração as diferenças de raças,
etnias, povos, religiões, sistemas de produção e estruturas sociais, bem como
de acesso a recursos naturais, tecnológicos e financeiros. Nessa diversidade,
encontram-se trabalhadoras rurais, agricultoras familiares, camponesas,
extrativistas, pescadoras, seringueiras, quilombolas e indígenas.
A compreensão de que a dificuldade de acesso aos serviços públicos é
um problema crucial e comum às áreas do campo, floresta e águas e a escuta
do Governo às reivindicações dos movimentos sociais, levaram à identificação
de três grupos fundamentais de problemas que devem ser enfrentados
prioritariamente:
a) Enfrentamento à violência contra a mulher: combate aos altíssimos
índices de violência contra as mulheres, estimulada pela impunidade dos
agressores.
b) Desenvolvimento rural sustentável com igualdade de gênero:
autonomia econômica, com acesso a financiamentos em geral; melhor divisão
sexual do trabalho, sem imposição de sobrecarga de atividades à mulher.
c) Direito à terra: acesso à posse e ao título da terra por parte das mulheres.
A Política Nacional para as Mulheres orienta-se pelos seguintes pontos
fundamentais:
Igualdade e respeito à diversidade; Equidade; Autonomia das mulheres;
Laicidade do Estado; Universalidade das políticas; Justiça social; Transparência
dos atos públicos
O debate e a participação das mulheres na formulação, implementação,
avaliação e controle social das políticas públicas devem ser garantidos e
ratificados pelo Estado brasileiro, como medida de proteção aos direitos
humanos das mulheres e das meninas.
O II Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) reconhece as relações de
gênero como um dos aspectos estruturantes das relações sociais no meio rural
12
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e inclui as mulheres como agentes políticos na construção da reforma agrária.
O MDA e o Incra resgatam e reafirmam a luta dos movimentos sociais de
mulheres no campo e dos demais movimentos sociais comprometidos com
suas bandeiras.
O acesso das mulheres à terra é um passo importante para a superação
da pobreza e da desigualdade. Com a Portaria N° 981, de 02 de outubro de
2003, a titulação conjunta da terra para áreas constituídas por um casal passa
a ser obrigatória. Esta titulação já estava prevista na Constituição de 1988, mas
até então não contava com instrumentos legais que a tornassem obrigatória.
Por isso, apesar de ser um direito constitucional, sua implementação vinha
ocorrendo precariamente. A ausência da titularidade conjunta e obrigatória
gerava prática de subordinação ao pai, ao marido ou ao irmão.
A titularidade da terra nos lotes de assentamentos constituídos por casais
em situação de casamento ou de união estável é conjunta, ou seja, em nome
do homem e da mulher. Essa é uma regra obrigatória e vale também para os
Títulos de Concessão Real de Uso. Essa garantia permite à mulher usufruir a
renda e os benefícios econômicos e sociais.
Se a terra ainda estiver em processo de titulação e houver separação,
os procedimentos seguirão de acordo com o código civil, a terra ficará com
a mulher, desde que ela tenha a guarda dos filhos e filhas. Os homens ou
mulheres que não permanecerem no lote, após a separação, podem requisitar,
outra vez, o acesso à terra, e terão prioridade na seleção quando da criação de
novos assentamentos da reforma agrária. Se houver uma falsa separação, a
atitude será considerada fraude e sofrerá as penas previstas em lei.
Em decorrência dos espaços conquistados, tais como as Conferências
Municipais, Estaduais e Nacionais, os diversos Conselhos de Direitos, em especial
os de Direitos da Mulher, obteve-se a aprovação do I e II Plano Nacional de
Políticas para as Mulheres e a construção do Pacto Nacional de Enfrentamento
à Violência Contra as Mulheres. Estas e outras conquistas contaram com a
participação ativa dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas e
de toda sociedade organizada, que juntos caminham na construção de novas
relações entre homens e mulheres, independentemente da orientação sexual,
raça/etnia e classe social.
Se as políticas públicas dependem do jogo de interesse em disputa nos
poderes, dependem também da articulação dos movimentos feministas,
sua atuação nestes espaços e seu poder de articulação política, porque a
13
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mulher deve ter lugar em todos os espaços, inclusive nos partidos políticos,
fazendo o que deve ser feito para garantir sua participação ativa na sociedade.
Contudo, ainda é pequeno o número de mulheres vereadoras, prefeitas,
juízas, governadoras atuando em lugares estratégicos de decisões e gestão
democrática – por exemplo, na construção de cidades com um olhar
diferenciado onde cabe ressaltar o respeito às diferenças de raça/etnia, gênero
e classe, uma cidade com lugar para todas/os.
Ainda que a redução de 32% dos femícidios tenha tido influência direta
das políticas de prevenção à violência, os resultados da SPM-RS se traduzem
no maior número de cargos na indústria da construção civil e têxtil sendo
ocupados por mulheres, e também no esclarecimento das mulheres do campo
sobre seus direitos e nas campanhas educativas junto às escolas para romper a
cultura do patriarcado que aprendemos desde pequenos.
Os coletivos feministas e movimentos sociais de igualdade de gênero
têm muito trabalho pela frente na pressão do próximo governo para não
retrocedermos nas políticas, já que, os recursos e convênios encaminhados
pela SPM serão desprezados com o fim desta secretaria no estado do Rio
Grande do Sul.

TERMINOLOGIA E SOCIEDADE
Maria Izabel Plath da Costa3

Resumo
A linguagem, que é única, se desdobra em linguagens especializadas
decorrentes da temática e dos usuários que a utilizam em situações profissionais
específicas, para determinado fim. Nos contextos profissionais ocorrem as
comunicações especializadas, concretizadas pelos termos, que cumprem com
a função de representar o conhecimento técnico produzido pelos especialistas,
entre si e para os seus pares. O Relatório Lilás descreve um contexto importante,
ao fornecer uma resposta à sociedade sobre a violência de gênero. Para dar conta
dessa especificidade, o seu conteúdo reúne diferentes áreas especializadas que
cotejadas cumprem a função social a que se destinam. Neste artigo, através da
análise de um dos textos do Relatório, aponto a confluência de algumas dessas
3 Inspetora na Polícia Civil do RS. Especialista, mestra e doutora em Letras (UFRGS). Pósdoutoranda em Letras (UFRGS).
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áreas do conhecimento, representadas por um mapa-domínio especificamente
elaborado para este fim, que une termos genéricos a termos específicos das áreas
sob enfoque. Essa demonstração corrobora com a importância da interface entre
terminologia, ciência e a sociedade.
Palavra-chave: Relatório Lilás; termo; mapa-domínio.

Contextualização
Os últimos decênios são marcados pela expansão da tecnologia. A
informação dinâmica circula por meio de computadores, tablets e smartphones.
As comunicações especializadas, que acompanham a versatilidade propiciada
pela comunicação eletrônica, estão mais próximas da comunidade, que
necessita entender todos os segmentos da sociedade. Então, inferir que a
linguagem especializada é prerrogativa apenas do especialista é uma postura
arcaica, que diverge da atual realidade.
Nessa premissa, insurge a imperiosa necessidade de compreensão dos
processos sociais na sua totalidade. O homem moderno precisa assimilar
e interpretar as funções que a linguagem desempenha no seu dia-a-dia. As
gestões participativas fomentam o interesse direto da sociedade e, nesse
segmento de feedback, está inserido o presente Relatório Lilás, uma proposta
pioneira que discorre sobre a violência de gênero e os direitos das mulheres.
O Relatório, organizado pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da
Assembleia Legislativa, e idealizado Frente Parlamentar dos Homens pelo
Fim da Violência contra a Mulher, corresponde a uma interface de várias áreas
especializadas que cumprem com a função social de transmitir a informação
de maneira inteligível. O seu conteúdo agrega as respostas que a sociedade
moderna necessita.
Vários são os segmentos envolvidos na produção do material que
permeia o Relatório, tais como o Direito Penal, a História, a Sociologia, a
Medicina, a Psicologia, e a Linguística. A comunicação e a confluência dessas
áreas, no Relatório, é efetuada através dos termos que compõem os textos,
os quais representam o conhecimento especializado, formando uma gama
terminológica rica e multifacetada.
Nessa conexão do conhecimento especializado, entendo ser de extrema
importância mostrar a complexidade do trabalho que é desenvolvido no
Relatório Lilás, através da demonstração das áreas do conhecimento que atuam
15
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na produção desse material. Uma análise primária nos textos mostra que 90%
das unidades que os compõem são termos. Esse quantitativo torna a atividade
de demonstrar as terminologias bastante complexa. Dessarte, descrevo,
através de uma mapa-domínio especificamente elaborado para representar o
Relatório Lilás; e do estudo de um dos textos do Relatório, uma pequena fração
desses termos. Dentre tais termos, aqueles que entendo serem ininteligíveis
ou inovadores são repertoriados em um glossário que complementa o final
do Relatório, de modo a oferecer ao consulente a devida compreensão do que
está sendo comunicado.
Para propiciar uma visão mais acirrada sobre a importância daTerminologia,
discorro brevemente, a seguir, sobre duas das teorias que representam a base
científica do estudo do termo, que retratam os primórdios do estudo (Teoria
Geral da Terminologia); e a complementação do estudo (Teoria Comunicativa
da Terminologia). Dando seguimento, descrevo a validação dos termos das
diferentes áreas envolvidas através do mapa-domínio que antes foi citado, o
qual agrega os termos das diversas áreas de estudo envolvidas na proposta do
Relatório Lilás.

O estudo do termo
Nas décadas de 30 a 80 o engenheiro Wüster (1998) sentou as bases da
Terminologia através da Teoria Geral da Terminologia (TGT), para padronizar
os termos da engenharia e evitar, pela precisão, a comunicação profissional
com ambiguidades. O seu objetivo era o de organizar a terminologia da
eletrotécnica com o intuito de garantir uma comunicação precisa. Nesse
prisma, o termo corresponde a uma etiqueta colada ao conceito de maneira
unívoca; ou seja, todos os especialistas entendem o termo, unidade específica
de determinada área do conhecimento, da mesma maneira, de forma unívoca
e sem ambiguidade.
Nesse aspecto, a padronização proposta pela TGT converge com os
preceitos que norteiam a aplicabilidade da lei penal, uma vez que a conduta
deve incidir sobre o crime nominado por um termo. Exemplificando, o
conceito (conduta) matar alguém deve anteceder o termo homicídio para
que haja a incidência da lei. Matar alguém e homicídio corresponde a um
conceito e a um termo etiquetado de forma indissociável ao termo, eis que
a mudança da conduta invalida o crime. Porém, essa postura normativista,
apesar de ser cabível na postulação da norma penal, é descabida em outros
termos do Direito Penal, como por exemplo, o termo subtração, verbo que
denomina a ação nos crimes de furto e roubo. O termo subtração foi migrado
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da matemática para a área penal. Ora, se esse termo migrou de uma área
especializada a outra, esse movimento refutou a idéia de que o termo está
etiquetado ao conceito de maneira unívoca, eis que essa migração prova a
dinamicidade das terminologias, pela circulação de termos de uma área
especializada a outra.
Nesse patamar, os estudos da TGT foram complementados pela Teoria
Comunicativa da Terminologia (TCT, CABRÉ, 2000), que entende o termo como
elementos das línguas naturais que diferem por representar o conhecimento
especializado, e por ser usado em dado âmbito profissional.
Pela perspectiva dessa teoria, uma unidade adquire o valor de termo de
acordo com o seu uso em contexto comunicativo especializando, não sendo
considerada termo a priori, conforme postulado pela TGT. A TCT é aquela que
se adapta ao conteúdo representado no Relatório Lilás.

Mapa-domínio do relatório lilás
O mapa-domínio é uma representação proposta por Costa (2014), sendo uma variedade de mapa-conceitual hierárquico (representação do conhecimento). Basicamente, o mapa-domínio agrega termos genéricos na parte
superior; e na parte inferior os termos específicos da área sob enfoque. Os
termos genéricos ancoram e subsidiam os específicos. Por sua vez, os termos
específicos são aqueles mais afetos às áreas especializadas. Em se tratando da
confluência de áreas, que é o caso do Relatório Lilás, um mesmo termo pode
ter vinculações a diferentes áreas. Para o repertório terminológico do Relatório
Lilás, propomos o modelo de mapa-domínio a seguir apresentado:

Fonte: elaborado pela autora

No topo do mapa estão os termos genéricos que subsidiam o Relatório
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Lilás, e que norteiam o conteúdo apresentado pelos termos específicos das
áreas descritas (Ciências Políticas, Psicologia, Medicina, Sociologia, Direito Administrativo, direito Penal e História). Os termos específicos são unidos aos genéricos do modo seguir representado:

igura 2 – Mapa-domínio do Relatório Lilás com os termos
Fonte: elaborado pela autora

O mapa-domínio agrega alguns termos específicos que, devido à
dinamicidade das terminologias, são unidos a mais de um genérico por serem
comuns a mais de uma área especializada, a exemplo dos termos identidade
social, que está unido às Ciências Políticas e à Sociologia; e abuso sexual, ligado
à Psicologia, à Sociologia e ao Direito Penal.

Conclusões parciais
Os resultados encontrados neste artigo possibilitam um novo título ao
estudo. Assim, referi, na titulação, Terminologia e sociedade, mas a temática é
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muito mais abrangente do que aquela que permeia o estudo terminológico.
Assim, refiro que o Relatório Lilás, além de atender às demandas acadêmicas,
políticas e sociais, representa a interface das ciências em prol da sociedade. A
representação do mapa, que ocorreu mediante a análise de apenas um artigo
(Da patologia à cidadania), conflui sete diferentes áreas do conhecimento,
representando, assim, especialistas de diversos segmentos sociais interagindo
com um único objetivo. Essa representação dispõe, para o estudo terminológico,
uma gama multifacetada do estudo do termo, ao mesmo tempo que denota a
importância do conteúdo do Relatório Lilás. Aqui temos não só a terminologia
a serviço da sociedade; mas muitas outras áreas especializadas que interagem
com a política para dispor o conhecimento ao cidadão.
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LINGUAGEM E GÊNERO
Telassim F. C. Lewandowski4
Resumo: A partir do decreto 4994 de 27 de dezembro de 2012, que estabelece
a utilização da linguagem inclusiva de gênero nos atos normativos do Governo
do Estado e do lançamento do Manual da *LIG, apresentamos no texto abaixo
porque se faz necessárias essas medidas:
Em nosso país falamos mais de duzentos dialetos distintos e a linguagem
está em constante transformação. Sabemos nossa língua desde que nascemos
e ao aprender a falar já fazemos associações e desenvolvemos dessa
forma a nossa comunicação. Vamos assim criando estereótipos e inclusive
perpetuamos coisas que deveríamos fazer com que não existisse mais, como a
violência contra a mulher, por exemplo.
A identidade social está diretamente relacionada com a
linguagem e da mesma forma que uma imagem nos leva a
ter uma ideia das coisas (as imagens, as pinturas, são também
meios de comunicação) as palavras nos dizem como é a
pessoa de um lugar, como é um país. (CERVERA, 2006).

As pessoas com mais poder aquisitivo utilizam a norma culta para se
comunicar informalmente. A norma padrão também é utilizada para escrita
e questões que exigem mais formalidade. Essas pessoas, consumidoras de
jornais, revistas e outras leituras, são a minoria em nosso país. A grande maioria,
também falantes do português brasileiro, faz-se entender e é entendida
sem a utilização da norma culta ou padrão. As duas formas de comunicação
são legítimas, porque não podemos dizer que o português coloquial não é
utilizado/falado legitimamente.
O que temos nas sociedades complexas e letradas é uma
realidade linguística composta de dois grandes polos: (1) a
variação linguística, isto é, a língua em seu estado permanente
de transformação, de fluidez, de instabilidade e (2) a normapadrão, produto cultural, modelo artificial de língua criado
para tentar “neutralizar” os efeitos da variação, para servir de
padrão para os comportamentos linguísticos considerados
adequados, corretos e convenientes. (BAGNO, 2010, p.38)

Sabemos então que, através da linguagem, pode-se incluir e excluir. As
palavras têm valor fundamental para as nossas vidas e é através delas que,
4 Secretária Estadual das Mulheres do PT/RS
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muitas vezes, se domina um povo. O uso da língua, a manipulação dela, pode
ser desastrosa, no caso das mulheres, por exemplo, o uso do masculino como
neutro faz das mulheres invisíveis. Não temos na nossa língua, assim como
não se tem no espanhol, o neutro, portanto, usa-se o masculino como neutro,
para designar homens e mulheres.
A língua não é simplesmente um “meio de comunicação”,
ela é um poderoso instrumento de controle social, de
manutenção ou ruptura de vínculos sociais, de preservação ou
destroçamento das identidades individuais, de promoção de
ou de humilhação, de inclusão ou de exclusão. (BAGNO, 2010,
p;83)

Hoje, a sociedade pensa que avançamos muito no que diz respeito
à equidade de gênero. Gênero é a divisão social do sexo, enquanto sexo se
refere às diferenças biológicas entre homens e mulheres. São impostos valores
e papeis sociais desde que nascemos. As meninas são obrigadas a usar cor de
rosa e os meninos, azul. Assim, nossa sociedade vai tratando de desenvolver o
sexismo1². As meninas não podem sentar de pernas abertas e nem subir em
árvores, jogar bola é coisa de menino, e assim por diante.
O gênero é uma aquisição cultural. Ele é a forma social que
adquire cada sexo, o que se obtém através do processo de
socialização que prepara os sujeitos para que cumpram
adequadamente o seu papel, enfim, para que sejam o que se diz
que são por natureza. (COUTINHO, 1994, p.81)

De acordo com o Manual para o uso não sexista da linguagem, desde
crianças fazemos associações com língua e fala. Quando ouvimos falar “os
doutores”, por exemplo, a imagem que vem a nossa cabeça é de uma sala cheia
de homens. Mesmo que a gramática diga que as mulheres estão incluídas
quando usamos o masculino para nos referir a homens e mulheres, sabemos
que imaginamos somente homens.

1. A gramática e a flexão de gênero
Na gramática da língua portuguesa são apresentados dois gêneros para
o substantivo, o masculino e o feminino e não há na língua portuguesa a
utilização do neutro para designar homens e mulheres. Alguns substantivos
são utilizados para ambos os gêneros, então se utiliza o artigo o ou a, como por
exemplo: o agente, a agente. Alguns gramáticos já reconhecem a necessidade
de se denominar as mulheres, no que diz respeito às profissões:
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A presença, cada vez mais justamente acentuada, da mulher
nas atividades profissionais que até bem pouco eram
exclusivas ou quase exclusivas do homem tem exigido que
as línguas – não só o português – adaptem o seu sistema
gramatical a estas novas realidades. (BECHARA, 2002, P. 134).

Houve convenções a respeito de algumas mudanças na nossa língua,
importantes para que as mulheres ganhassem reconhecimento e visibilidade.
Para que alguns preconceitos relacionados à nossa linguagem sejam
quebrados é necessário que outros preconceitos se desfaçam. O que tornou
possível essa análise foi a conquista de uma mulher à Presidência da República.
Foi questionado o uso da PRESIDENTA. Mesmo que a gramática diga que é
uma palavra variável. Então, se a mesma, Presidenta Dilma Roussef, quer que
a chamem de Presidenta e a gramática diz que está adequado, porque ainda
parte da mídia a chama de Presidente?
Aos poucos, de acordo com a chegada das mulheres ao mercado de
trabalho e ao assumir profissões que antes somente os homens estavam, a
linguagem foi se adaptando. Um Decreto do ano de 2012, proposto por uma
Senadora e sancionado pela Presidenta Dilma Roussef, torna obrigatória
a flexão de gênero nos diplomas. Por isso é tão importante fazermos essa
análise também se utilizando da nossa história, de como se desenvolve a nossa
sociedade. “Não sabemos se atrás da palavra homem se está pretendendo
englobar as mulheres. Se for assim, elas ficam invisíveis e se não for assim,
ficam excluídas” (FRANCO, CERVERA, 2006).
Ainda temos muito que avançar para que as mulheres se tornem visíveis
e também responsáveis pelo desenvolvimento da nossa sociedade e para que
se corrija boa parte da história, onde sempre aparecem como coadjuvantes,
pessoas frágeis e tantos outros termos pejorativos que designaram às mulheres
desde que o mundo é mundo.
Portanto, como a gramática apresenta com clareza que não há um
substantivo neutro na nossa língua e quase todos os nomes possuem gênero
feminino e masculino, podemos sim, flexionar o gênero sempre que necessário
para nominar, visibilizar, apresentar as mulheres.
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Rede Lilás e as portas de acesso ao
mundo intelectual e do trabalho
Ariane Leitão5

Resumo
Este artigo tem como objetivo elucidar sobre a importância de o Estado
ofertar para as mulheres e meninas gaúchas oportunidades construção da
sua independência, seja intelectual, financeira ou social. Através da criação da
Secretaria de Políticas para as Mulheres e com a instituição do Comitê Rede Lilás
é possível perceber os avanços já conquistados nesses últimos quatro anos e os
desafios que o Estado ainda necessita enfrentar para que as mulheres seja, de
fato, livres, independentes, empoderadas intelectualmente e estejam longe da
tutela do estado.

Apresentação
A violência contra as mulheres se constitui em uma das principais
formas de violação dos direitos humanos atingindo-as em seus direitos
fundamentais - a vida, a saúde e a integridade física, conforme consta na
Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (2011). Este
fenômeno atinge mulheres de todas as raças, classes sociais, escolaridades,
profissões, idades, estado civil, orientação sexual, credos e religiões, atingindo
todas as mulheres e evidenciando sua dimensão de construção cultural
e histórica. “Na família e na comunidade, em tempos de guerra e de paz, a
violência contra as mulheres é, além da mais estendida, a violação de direitos
humanos mais oculta e impune” (Anistia Internacional, 2004).
Além disso, a violência de gênero está identificada em todas as
sociedades mundiais, independente de sistema político ou econômico,
cultura, classe ou etnia. E traz como única raiz a discriminação com a qual
mulheres de todo o mundo sofrem, simplesmente por serem mulheres. Frente
a isso, é cada vez mais urgente a elaboração de Políticas Públicas que sejam
capazes de expor, compreender e transformar esta mascarada realidade.
Por entender essa situação, e para reafirmar o compromisso com
as mulheres e meninas gaúchas, a Rede Lilás - Rede de Enfrentamento e
Atendimento Especializada às Mulheres e Meninas em Situação de Violência,
coordenada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres do Rio Grande do
5
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Sul, pactua o compromisso dos poderes constituídos e da sociedade civil em
promover as políticas públicas para o enfrentamento a toda e qualquer forma
de violência e discriminação contra as mulheres e meninas gaúchas. Mas, para
além disso, tem como objetivo oferecer a todas as mulheres e meninas do Rio
Grande do Sul portas de saída do ciclo da violência e portas de entrada para o
mundo do trabalho e da construção intelectual.
Norteada desde sua criação pela mobilização social, a Secretaria de
Políticas para as Mulheres do Rio Grande do Sul desenvolve ações alinhadas às
políticas públicas implementadas pelo governador Tarso Genro, reconhecendo
nossa responsabilidade com a vida das gaúchas, dialogando com as demandas
da população, concomitantemente à pluralidade encontrada entre as cidadãs
do nosso Estado.
Com a institucionalização da Rede Lilás, para integração e oferta de
serviços articulados, definitivamente, materializamos as políticas públicas
para as mulheres. Apontamos as portas de entrada, com acesso aos serviços
que auxiliam no atendimento/acolhimento das vítimas de violência ou em
situação de vulnerabilidade social. Da mesma forma, orientamos quanto às
portas de saída deste ciclo. Com a oportunidade de acessar programas sociais
de complementação de renda, linhas de crédito específicas para as mulheres
incentivando seu empreendedorismo, ou ainda ser encaminhadas para cursos
profissionalizantes do Pronatec, possibilitamos a inclusão social das mulheres
para que conquistem sua autonomia. Rompendo o ciclo da violência e
tornando-se mobilizadoras de outras mulheres para que ingressem em nossa
rede e transformem positivamente suas vidas.
Assim, com as parcerias firmadas a partir da institucionalização
da Rede Lilás, encaminhamo-nos rumo ao cumprimento de nossas metas,
atuando efetivamente tanto nos programas de Governo, como em ações
conjuntas com outros órgãos e outras instituições não governamentais
que trabalham pela defesa, promoção e garantia dos direitos humanos das
mulheres. Em conjunto, estamos construindo uma nova cultura social, com
mulheres livres, longe da tutela do estado. Pelo fim das discriminações social,
racial, política, intelectual e econômica, eliminando a violência da vida das
mulheres, contribuindo para sua independência e autonomia.
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Pacto Nacional pelo Enfrentamento
à Violência contra as Mulheres
O Pacto Nacional foi lançado em agosto de 2007, como parte da
Agenda Social do Governo Federal. Consiste em um acordo federativo entre
o governo federal, os governos dos estados e dos municípios brasileiros
para o planejamento de ações que consolidassem a Política Nacional pelo
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres por meio da implementação de
políticas públicas integradas em todo território nacional.
A primeira grande ação da SPM Gaúcha foi aderir ao Pacto Nacional
pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, em 2011. O Governo do
RS foi o último ente da federação a aderir a esse Pacto. A adesão permitiu
que o executivo captasse mais de R$ 9 milhões através de Convênios com
a União para, principalmente: a aquisição de veículos e equipamentos para
o reaparelhamento dos serviços públicos para as mulheres; a formação de
agentes públicas(os) para o entendimento da igualdade de gênero, raça/etnia
nas políticas públicas; a qualificação das mulheres para o mundo do trabalho,
com ênfase à inserção na área da construção civil; a inclusão produtiva das
mulheres do campo para o fortalecimento da agricultura familiar; entre outras
ações. Em 2011, quando da criação da SPM/RS e da assinatura do pacto por
parte do atual governo, cerca de 70 municípios também se comprometeram
com as políticas públicas para as mulheres ao aderirem ao pacto e, em 2014
outras 20 cidades já encaminharam o termo para formalizar sua adesão.
O Pacto, quando da sua criação, apresentou uma estratégia de gestão
que orientava a execução de políticas de enfrentamento à violência contra
mulheres, no sentido de garantir a prevenção e o combate à violência, a
assistência e a garantia de direitos às mulheres. Um dos eixos constituintes do
Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres versa sobre
a garantia da autonomia das mulheres em situação de violência e ampliação de
seus direitos. Ampliar as oportunidades para a construção da autonomia das
mulheres em situação de violência e assegurar sua cidadania plena exige ações
integradas com os demais programas sociais do governo (nas suas diferentes
esferas) permitindo assim a construção de novos paradigmas das políticas
públicas que incorporem o trabalho doméstico, em especial, o cuidado dos
filhos e da família como parte integrante dos serviços a ser oferecido como
responsabilidade do Estado.
Neste sentido, os eixos do Pacto ajudam a construir as possibilidades
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efetivas para que as mulheres possam, à medida que tenham assegurado seus
direitos, romper com o ciclo da violência. Cabe ressaltar que estes direitos
envolvem a autonomia econômica, financeira, social, sexual e pessoal.
Com base nas diretrizes apontadas pelo Pacto e pela Secretaria de
Políticas para as Mulheres da Presidência da República, a SPM Gaúcha motiva
a criação mas, principalmente, a qualificação de Organismos de Políticas para
as Mulheres (OPMs). Para tanto, mantém um Protocolo de Intenções com a
Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs) para ampliar o RS
Lilás no estado, bem como promover o reaparelhamento e o fortalecimento
desses organismos.
Ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento das políticas para
as mulheres nos municípios, a SPM/RS incentiva a participação da sociedade
civil nas suas ações. Desde 2011, ao reativar o Conselho Estadual dos Direitos
da Mulher (CEDM) e torná-lo órgão público vinculado à pasta, fomenta seu
caráter autônomo, deliberativo, normativo e fiscalizador. Dessa forma, o CEDM
é responsável pela interlocução entre a sociedade civil e o Estado nas questões
relativas aos direitos das mulheres, objetivando garantir o pleno exercício de
sua cidadania. Conforme prevê a Lei nº 13.947/2012, o Conselho é composto
por 33 conselheiras, 11 representantes de órgãos do Governo do Estado, oito
representantes da sociedade civil integrantes do Fórum Estadual da Mulher
e 14 representantes de entidades da sociedade civil relacionadas com a
promoção e defesa dos direitos da mulher, eleitas em fóruns que garantam as
representações regionais.

SPM e a transversalidade no Governo do RS
A Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM/RS)6 é o órgão público
responsável por garantir políticas públicas de promoção dos direitos das
mulheres e meninas gaúchas dentro do Governo do Rio Grande do Sul. A pasta
tem como prioridade estratégica consolidar-se política e estruturalmente,
habilitando-se a coordenar e executar as ações transversais e federativas.
Para atingir tal objetivo, os eixos constituintes do trabalho da SPM
são: Geração de trabalho e renda e autonomia financeira; Enfrentamento à
violência contra a mulher; Empoderamento, cidadania e participação política;
e Programas transversais por secretarias afins.
A partir desses eixos, a SPM definiu dois projetos estratégicos, o “RS Lilás:
6 A Secretaria de Políticas para as Mulheres do Rio Grande do Sul (SPM/RS) foi criada
através da Lei 13.601, no dia 1º de janeiro de 2011.
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Autonomia para as Mulheres Gaúchas”, por entender que a autonomia é o
centro de sua intervenção e que seu fomento resulta no fortalecimento e no
empoderamento das mulheres em todos os âmbitos, e o projeto “Prevenção
e Enfrentamento à Violência contra a Mulher”. Os quais resultam na atuação
direta em três principais programas:
1) Mulheres Construindo Autonomia RS - Capacitação de mulheres
para o mercado de trabalho, no campo e na cidade: este programa tem
como objetivo coordenar a execução das ações transversais e federativas
de qualificação profissional, preparando as mulheres para a sua inclusão no
mundo do trabalho, promovendo sua autonomia financeira, apostando na
inclusão social e possibilitando o empoderamento das mulheres nas estruturas
familiares e fora dela, como instrumento efetivo de transformação social.
2) Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher Fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra a mulher em
todas as regiões do Rio Grande do Sul: o objetivo deste programa é qualificar
os serviços da SPM/RS, com vistas à redução dos índices de violência contra
mulheres e meninas em todas as regiões do Estado, através do fortalecimento
de políticas para as mulheres que garantam sua cidadania e a efetivação de seus
direitos, bem como a promoção de políticas de prevenção e enfrentamento à
violência de gênero.
3) Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres - Promoção da
defesa dos direitos da mulher num diálogo entre o poder público e a sociedade
gaúcha: o que direciona este programa é a promoção da defesa dos direitos das
mulheres através de um diálogo constante entre poder público e a sociedade
gaúcha, com ações afirmativas e de cidadania, que contribuam para a garantia
de seus direitos e para o avanço das políticas públicas destinadas ao alcance
da equidade de gênero na sociedade.

Materializando a transversalidade
A institucionalização de políticas públicas para as gaúchas através da
criação da Rede Lilás, instituída pelo Decreto 50.914/2013, que consolida o
Comitê Rede Lilás para acompanhar a implementação do protocolo de fluxos
da rede de atendimento à mulher, e da formação do Comitê Gestor de Políticas
de Gênero do RS, conforme Decreto 47.868/2011, é o que vem promovendo
a garantia dos direitos das mulheres e das meninas no Governo do Estado,
com foco na transversalidade coordenada pela SPM/RS. Dentro de uma visão
intersetorial das ações de governo, que gerem políticas de Estado, fiscalizadas
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pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do RS.
De forma interligada, o princípio inovador da Rede Lilás vem
materializando a transversalidade ao integrar eixos e temas na implementação
de serviços públicos junto às instituições de acesso à segurança, à saúde, à
educação, à assistência social, à justiça, à cultura, ao mundo do trabalho e ao
acesso à informação, levando as mulheres e as meninas gaúchas a romperem
o ciclo de violência.
A construção e a consolidação da rede de atendimento está pautada
nas diretrizes dos Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres, e do Pacto
Nacional de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres.
A
SPM/RS,
como organismo governamental, tem como competência atuar nos programas
de governo, visando à promoção dos direitos das mulheres para a eliminação
das discriminações que as atingem, bem como à sua plena integração social,
política, econômica e cultural.
Para garantir a efetivação desta rede as Secretarias Estaduais, o Poder
Judiciário (Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher), a
Defensoria Pública Estadual, o Ministério Público, o Tribunal de Contas
do Estado, a Assembleia Legislativa, o Conselho Estadual dos Direitos das
Mulheres, Entidades da Administração Pública, Organizações e Movimentos
Sociais, foram convidadas a discutir os seus fluxos de atendimento, bem como
sua ação articulada com os demais serviços de atendimento às mulheres em
todo Estado.
O protocolo de fluxos é um documento, pari-passu,7 desta discussão e
objetiva, de forma clara e concisa estabelecer normativas e orientações de
como proceder o atendimento às mulheres que buscam ajuda, junto a Rede
Especializada e não Especializada de Atendimento no Estado.
Através da assinatura do Protocolo de Fluxos da Rede Lilás, em maio de
2014, a SPM pactuou o compromisso dos poderes constituídos e da sociedade
civil para promover as políticas de enfrentamento a toda e qualquer forma
de violência e discriminação contra as mulheres e meninas. De forma clara e
concisa, o Protocolo de Fluxos tem como objetivo estabelecer normativas e
orientações de como proceder o atendimento às mulheres que buscam ajuda
7 Pari passu – é um termo de origem Latina que significa “mão-em-mão” ou “na mesma
altura”/”ao mesmo tempo”, e por extensão também “de forma justa”, “sem parcialidade”. http://
www.thinkfn.com/wikibolsa/Pari_passu#sthash.TCYYpbn6.dpuf
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junto à Rede Especializada e não especializada de atendimento no Estado.
Assim, de forma coordenada com todos os poderes constituídos, a SPM/
RS vem trabalhando para fortalecer também os espaços municipais específicos
de aplicação de políticas públicas para as mulheres (Coordenadorias,
Centros de Referência, Casas-abrigo etc.). Com a atuação em rede, a SPM/RS
estimula o atendimento especializado ao público feminino junto à política
de assistência social de diferentes cidades, apostando numa forma coletiva
de trabalho, com ações interligadas entre os poderes executivo e judiciário, e
com o apoio do legislativo.
Junto ao Comitê Gestor de Políticas de Gênero do RS são consolidadas
ações em diversas secretarias e órgãos de governo para elaboração de políticas
transversais com o objetivo de promover a valorização e a visibilidade da
mulher através da prevenção a todas as formas de violência e discriminação
que possam ser praticadas contra o gênero feminino.

A rede lilás
Trabalhando em Rede, a SPM Gaúcha fortalece os espaços municipais
específicos de aplicação de políticas públicas para as mulheres (Coordenadorias,
Centros de Referência, Casas-abrigo etc.). Estimula o atendimento especializado
ao público feminino junto à política de assistência social de diferentes cidades,
apostando numa forma coletiva de trabalho, com ações interligadas entre os
poderes executivo, judiciário e com o apoio do legislativo.
A atuação de Rede Lilás está orientada a partir de quatro eixos estratégicos:
denúncia/acolhimento; proteção das mulheres; punição dos agressores; e
inclusão produtiva/independência.

Denúncia/acolhimento
- Telefone Lilás - Partindo do eixo que abrange denúncia e acolhimento, o
Governo do Estado do Rio Grande do Sul conta com o atendimento do Telefone
Lilás 0800 541 0803, implantado em 1999, na gestão do então Governador
Olívio Dutra, que até então, era chamado de Escuta Lilás. Vindo a se fortalecer
em 2002 quando integrou-se ao Centro de Referência da Mulher “Vânia Araújo
Machado” (CRMVAM), criado naquele ano. Porém, foi em 2011 com a criação
da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado do Rio Grande do Sul,
que o CRMVAM passou e vem passando por uma reestruturação qualitativa
com o claro objetivo de fortalecer o serviço e alcançar todas as mulheres e
meninas gaúchas.
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O Telefone Lilás é a principal porta de entrada da Rede Lilás. Essa central
de apoio gratuito acolhe as mulheres e monitora a denúncia, a proteção
e a inclusão produtiva. Acolhe e orienta todas as mulheres em situação
de violência: em relações heterossexuais e homossexuais, mulheres com
deficiência, em situação de tráfico e de prisão. O atendimento ocorre de
segunda à sexta, das 8h30min às 18 horas, ou durante 24 horas através do
Ligue 180, da SPM Nacional.
Atendimentos do
CRMVAM e Telefone
Lilás 0800 541 0803

2010

2011

2012

2013

2014*

243

1205

879

3.134

2.128

Total

7.589

*Números preliminares até setembro/2014

A principal violência identificada é a violência psicológica, sendo que ela
ocupa 37% dos índices, seguida da violência física com 27%, moral com 17%,
patrimonial 14% e 3% são vítimas de violência sexual. O cárcere privado e o
tráfico de mulheres e meninas fica em torno de 1%.
Os dados supracitados apontam para a necessidade de buscar que o
Estado esteja cada vez mais preocupado e atento às questões relacionadas
à temática de gênero. Portanto o que se quer alcançar com a construção
deste documento é justamente a superação desta situação vivenciada pela
população gaúcha, e levar ao maior número de pessoas o conhecimento
necessário para o acesso aos mecanismos de defesa, e a ampla divulgação dos
serviços especializados de atendimento às mulheres que estão a disposição
da população para que se possa avançar no combate a toda e qualquer
manifestação de violência.
Com a apresentação do panorama acima percebe-se o grande desafio
que a rede de enfrentamento e de atendimento tem que enfrentar para
erradicar esse problema, buscando a ampliação e aprofundamento do campo
de atuação do Governo Estadual nas Políticas Públicas para as mulheres,
incluindo o enfrentamento às desigualdades que as atingem.
- Centro Estadual de Referência da Mulher - o Centro Estadual
de Referência da Mulher “Vânia Araújo Machado” (CRMVAM) é um órgão
vinculado à SPM que também se insere na Rede Lilás a partir do eixo
denúncia/acolhimento. Conforme Decreto 41.509/2002, o CRMVAM é um
serviço de referência “no exercício da função de disseminar um novo conceito
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de combate à violência e garantia dos direitos das mulheres”zh. Para isso,
mantém assistentes sociais, psicólogas/os, advogadas/os e agentes públicas/
os da Rede Lilás para melhor atender as mulheres gaúchas.
Além do atendimento prestado, o serviço realiza assessorias institucionais,
palestras e oficinas no sentido de promover amplo debate sobre a temática
de gênero e sustentar a importância da política pública para as mulheres no
momento histórico atual.
Analisando caso a caso, de forma personalizada, o CRM Estadual atende as
mulheres através do Telefone Lilás 0800 541 0803 ou presencialmente, acionando
todos os serviços para a garantia dos direitos humanos das mulheres. Atualmente
o CRMVAM está qualificando seus atendimentos através da implantação do
Sistema Lei de Acesso e Business Intelligence, desenvolvido pela PROCERGS,
com o objetivo de sistematizar os dados referentes aos atendimentos.
Como partícipe e articulador da Rede Lilás, o CRMVAM tem um vínculo
estreito com as Redes Municipais (Centros de Referência de Atendimento à
mulher, CREAS, CRAS) e Organismos de Políticas para as Mulheres, a fim de
assessorá-las e mobilizá-las na atenção e cuidado contínuos às situações de
violência contra as mulheres a nível municipal, atendendo todos os municípios
do Estado do Rio Grande do Sul.
Desde dezembro de 2013, o CRMVAM está em sede própria, localizada
em um ponto de maior circulação de pessoas. Para a instalação do CRMVAM
em novo endereço, foram investidos R$ 110.930,25 através de convênio com a
SPM Nacional o que possibilitou sua reestruturação e a realização de formação
profissional para agentes que atuam nos municípios diretamente com o
atendimento/acolhimento das mulheres. Além de mudanças estruturais,
a nova sede do CRMVAM promoveu ainda a ampliação do número de
atendimentos presenciais.
Neste eixo da Rede Lilás ainda estão inseridos os Centros Municipais de
Referência da Mulher (CRMs), estruturas essenciais do programa de prevenção e
enfrentamento à violência contra a mulher, exercendo o papel de articuladores
dos serviços de organismos governamentais e não-governamentais que
integram a rede de atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade
social, em função da violência de gênero. Tendo como base esse conceito, a
SPM motiva a criação de novos CRMs. Atualmente o Estado já conta com 26
Centros Municipais de Referência da Mulher em atividade no Estado, e mais
dois em fase de construção.
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- Programa SIM - Para ampliar as ações do Centro Estadual de Referência
da Mulher “Vânia Araújo Machado” (CRMVAM), a SPM mantém o Programa SIM
(Serviço de Informação à Mulher), levando informações às mulheres através
da atuação na unidade da rede de serviços ao cidadão “Tudo Fácil Centro, no
município de Porto Alegre. O programa tem como meta criar mais uma porta
de acesso à Rede Lilás. O serviço conta ainda com apoio da Secretaria do
Planejamento, Gestão e Participação Cidadã (Seplag) e da ONG Themis - Gênero,
Justiça e Direitos. O programa tem parceria com a Associação das Promotoras
Legais Populares, que estão preparadas para oferecer conhecimento sobre os
direitos das mulheres e toda rede de atendimento que o Governo do Estado
oferece às mulheres nas áreas da segurança, saúde, educação, trabalho e renda.
- Ônibus Lilás “ através do Programa “Mulher, Viver sem Violência”, da
SPM Nacional e para atender ao eixo denúncia/acolhimento da Rede Lilás, a
SPM Gaúcha recebeu dois “ônibus lilás” especialmente desenvolvidos para o
trânsito fora das rodovias. Nas unidades móveis, em parceria com o movimento
feminista, são atendidas mulheres indígenas, quilombolas, agricultoras, entre
outras, de forma multidisciplinar através de profissionais das áreas de serviço
social, psicologia, atendimento jurídico e segurança pública. Desde novembro
de 2013, quando iniciaram as atividades da unidade móvel pelo município de
Pontão, o veículo já esteve em 40 cidades levando informações e atendimentos
às mulheres das comunidades rurais.
- Defensoria Pública - A inserção da Defensoria Pública do RS na Rede
Lilás acontece através do Núcleo de Atendimento de Mulheres Vítimas de
Violência Doméstica e familiar. Na Rede Lilás, a DPE disponibiliza atendimento
na área jurídica e oficinas de gênero para a autodeterminação das mulheres.
Articulada com a Rede Lilás, a Defensoria Pública do RS ainda mantém o
Centro de Referência em Direitos Humanos, mais uma das portas de entrada
para a rede e que se configura como um espaço específico para atendimento
das mulheres.

Proteção
- Casas-abrigo / Casas de passagem - para garantir que haja o
acolhimento seguro das mulheres em situação de violência, a SPM estimula
aos municípios a instalação de casas-abrigo ou casas de passagem, bem
como promove encontros de formação com profissionais que atuam nesses
espaços, a fim de qualificar o trabalho da rede. Em atividade, o RS possui 15
Casas Abrigo situadas nas 9 Regiões Funcionais do Estado do Rio Grande do
Sul, outras duas estão em fase de implementação.
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- Secretaria da Segurança Pública  através da articulação da Rede
Lilás com a Secretaria da Segurança Pública, várias ações transversais são
desenvolvidas, possibilitando a qualificação dos atendimentos dos serviços
que se referem à proteção das mulheres. Articuladas em rede, as duas pastas
mantém uma rotina de reuniões sistemáticas, a fim de definir, avaliar e
qualificar atendimentos e serviços, bem como, implementar bancos de dados
que venham a instrumentalizar a ação institucional de redução dos crimes
cometidos contra as mulheres. Sob essa perspectiva de transversalidade, a SPM
auxiliou na captação de recursos junto à SPM Nacional para investimentos em
segurança pública, como os mais de R$ 3 milhões destinados pelo Governo
Federal à implantação e fortalecimento das Salas Lilás, da Patrulha Maria da
Penha e das Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres (DEAMs),
estas últimas inseridas no eixo da denúncia/acolhimento.
- OAB e IBDFAM - A Rede Lilás conta com a parceria da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e do Instituto Brasileiro de Direito de Família
(IBDFAM) para extinguir a violência doméstica e familiar contra as mulheres
gaúchas. Em seu contexto, o protocolo visa à aplicabilidade da Lei Maria da
Penha (Lei federal nº. 11.340/2006) e a articulação para a expansão da Rede
Lilás, através de ações que vão desde a realização de seminários que envolvam
a sociedade civil, até a difusão de promoção da Lei Maria da Penha.

Punição
O eixo da Rede Lilás que versa sobre a punição dos agressores de mulheres
inclui ações transversais com diferentes espaços de poder. Por meio da
articulação com a Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), por
exemplo, o Governo do Estado acolheu o Projeto de Lei 278/2013 que dispõe
sobre o monitoramento de agressores de mulheres, através de tornozeleiras
eletrônicas. Chamados de “Tornozeleiras Maria da Penha”, os mecanismos
buscam oferecer segurança às mulheres vítimas de violência auxiliando na
fiscalização das medidas protetivas de urgência. Com essa iniciativa, o uso das
tornozeleiras será lei estadual, por meio do PL 368/2013, do Executivo.
Neste mesmo contexto, o Ministério Público mantém promotorias
especializadas e núcleos de gênero, que integram a Rede Lilás. Os núcleos
fiscalizam a aplicação das leis de enfrentamento as desigualdades entre
mulheres e homens e a rede de atendimento à mulher em situação de
violência doméstica e familiar. As promotorias movem ações penais públicas
para agilizar investigações policiais e emissões de medidas protetivas pelos
juizados para as mulheres. Dentro da Rede Lilás, o MP tem atuação através do
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Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos.
Nas Comarcas, o Tribunal de Justiça mantém juizados especializados e
varas de violência doméstica. No Foro, juízes recebem processos penais abertos
perante autoridade policial solicitando medidas protetivas para as vítimas e
julgamentos de peças acusatórias de autores de crimes. O TJ busca interligar
os sistemas de informação do judiciário sobre as medidas-protetivas, que
garantem a integridade física, psicológica e patrimonial das mulheres, com o
sistema de informação do executivo. Para fortificar a Rede Lilás, através do
trabalho articulado entre a SPM/RS, a Casa Civil e a Assembleia Legislativa, o
TJ autorizou a instalação de oito novos juizados especializados, em diferentes
regiões do Estado. Já são quatro juizados especializados no Estado”Novo
Hamburgo, São Leopoldo e duas em Porto Alegre” além de outras seis em fase
de implementação (Caxias do Sul, Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande
e Canoas).

Inclusão / Independência
- Assembleia Legislativa - A transversalidade das ações do Comitê Rede
Lilás contam com a parceria do Poder Legislativo na elaboração de leis de
enfrentamento à violência contra a mulher, para institucionalizá-las e torná-las
políticas de Estado. Além das ações promovidas pela Frente Parlamentar dos
Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, outras ações que abordam a
questão de gênero têm destaque. Por exemplo, o Projeto de Lei 179/2012 cria
o Observa-Mulher RS, um sistema integrado, espécie de cadastro único que
deverá reunir o conjunto de informações dos órgãos públicos governamentais
e não-governamentais. O Projeto de Lei 148/2013 visa ampliar a divulgação do
número do Telefone Lilás 0800-541 0803 com a fixação de cartazes em prédios
públicos e locais de grande circulação, dentre outras ações. O Projeto de Lei
416/06 institui a Política Estadual de Atendimento Imediato de Urgência às
mulheres em situação de violência física, sexual e psíquica, melhor integrando
as ações de segurança e saúde. O Projeto de Lei 13.448/10 dá prioridade no
atendimento psicoterápico e de cirurgia plástica reparadora às mulheres
vitimas de violência doméstica e familiar na rede pública de saúde.
- Crédito Lilás - para estimular a inclusão produtiva e promover a
independência das mulheres, foi criado o Crédito Lilás. Ele é um programa de
investimento para mulheres potencialmente empreendedoras, oferecido pelo
Banco do Estado do Rio Grande do Sul em parceria com a SPM para todas
as mulheres gaúchas que atendam os requisitos das linhas de financiamento.
É oferecido, amplamente, através do programa RS mais Igual, do programa
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Economia Solidária, do Núcleo de Atendimento de Mulheres Vítimas de
Violência Doméstica e familiar da Defensoria Pública, do Centro Estadual de
Referência da Mulher”Vânia Araújo Machado” (CRMVAM), para mulheres que
integram a Rede Lilás. Dá novas oportunidades às mulheres que exercem
atividades produtivas comerciais, industriais ou de prestação de serviços, para
aumentarem a geração de renda e saírem do ciclo da violência.
- Pacto Gaúcho pela Educação ”dentro do que a Rede Lilás estabelece
para promover a inclusão e a independência das mulheres, o fomento do
conhecimento, da pesquisa, da qualificação profissional, técnica e tecnológica
é alcançado através de ações articuladas com o Pacto Gaúcho pela Educação,
coordenado pela Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento
Tecnológico. Para atingir as mulheres do campo e da cidade e promover sua
inclusão produtiva, estimula-se sua participação em ações como o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e o Mulheres
Mil, dialogando ainda com as secretarias/coordenadorias municipais de
políticas para as mulheres, os conselhos dos direitos das mulheres, os centros
de referência da mulher, as vereadoras e o movimento de mulheres. Desde
o início do Pronatec, mais de 100 mil vagas nas mais de 120 modalidades de
cursos foram ofertadas às mulheres em mais de 120 municípios polos com
aulas ministradas em mais de 1,8 mil locais diferentes entre escolas do Senai,
Senac, institutos federais e outros locais. Com o objetivo de elevar a educação
profissional e tecnológica das mulheres do campo e da cidade, o Mulheres Mil
respeita as especificidades da economia regional do Estado, ofertando cursos
variados escolhidos pelas próprias mulheres como pescadoras, catadoras,
recicladoras.
- Formação Profissional - Uma das principais metas da SPM/RS, através
de Rede Lilás, além de fazer o atendimento e acolhimento às mulheres
que se encontram em situação de violência e/ou vulnerabilidade social, é
oferecer “portas de saída” destas situações. A garantia de acesso ao mundo
do conhecimento e sua qualificação para inserção no mundo do trabalho são
exemplos disso. Por isso, vem oferecendo formação na área da construção
civil, como acontece com as oficinas do projeto Cimento & Batom: mulheres
construindo cidadania com autonomia. Mais de 3.200 mulheres, de todas as
regiões do Estado, já receberam formação para ingressar na área da construção
civil. E a perspectiva é de mais mil mulheres recebam formação através de
cursos profissionalizantes nesta área antes dominada pelo sexo masculino.
- Emancipação - Erradicar a pobreza extrema de cerca de 300 mil
36

Relatório Lilás 2014
gaúchas e gaúchos que ainda vivem em condições degradantes e desumanas
passa pelo reconhecimento de a maioria desses pobres são mulheres. O RS
Mais Igual, desenvolvido pela Casa Civil garante mais independência para as
mulheres em parceria com a Rede Lilás, prefeituras e a sociedade civil. Age na
complementação de renda, na geração de trabalho, no empreendedorismo
das mulheres, majoritariamente aquelas incluídas nos programas Bolsa Família
e Minha Casa Minha Vida.

Desafios futuros
Uma das principais características da SPM/RS é promover ações e
desenvolver políticas públicas que se consolidem como políticas de Estado.
Junto à SPM Nacional, vem buscando recursos para que cada vez mais as
mulheres recebam acolhimento/atendimento que as leve ao rompimento
do ciclo da violência, mas acima de tudo, que as possibilite uma nova
perspectiva de vida, com autonomia e independência financeira. Para isso, o
próximo período deve ser marcado por novas conquistas e uma política de
atendimento e garantia dos direitos das mulheres ainda mais sólida. Alguns
exemplos do que está para ser executado aqui no Rio Grande do Sul é a Casa
da Mulher Brasileira, o Centro de Promoção dos Direitos da População LBT e as
Casas Binacionais.
Para ampliar e qualificar o debate e as ações que permeiam a rede de
atendimento às mulheres, a SPM está articulando a implementação e o
aparelhamento do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da População LBT,
para atender essas pessoas do gênero feminino de forma plena e capacitada
através de um espaço próprio que seja capaz de responder às demandas das
Lésbicas, Bissexuais e Transexuais.
Além disso, o Programa “Mulher Viver sem Violência”, coordenado pela
Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPMPR), tendo como objetivo promover a integração dos serviços públicos de
segurança, justiça, saúde, assistência social, acolhimento, abrigamento, e
ofertar orientação para trabalho, emprego e renda, propõe a instalação da
Casa da Mulher Brasileira em todas as capitais das unidades federativas.
A Casa da Mulher Brasileira é uma iniciativa que vai se consolidar como
um espaço de atendimento integral para as mulheres, no Centro Vida da
Zona Norte de Porto Alegre. Num único local, as mulheres serão acolhidas
por assistentes sociais, psicólogas, educadoras, pela delegacia da mulher, a
Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público. Nesse espaço,
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serão encaminhadas para atendimentos de saúde, de perícia, de abrigagem
e demais serviços especializados. Passarão por processos de reintegração ao
mundo do trabalho, através da promoção da autonomia das mulheres. Na
Casa da Mulher Brasileira, todos e todas trabalharão interligados/as, através
da Rede Lilás, para garantir mais direitos para as gaúchas, através da parceria
da SPM Nacional com a SPM Gaúcha e a SPM de Porto Alegre.
Ainda dentro do Programa “Mulher Viver sem Violência”, e de acordo
com o “Mapeamento dos Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes nas Rodovias Federais Brasileiras”, o Rio Grande do Sul figura
entre os cinco estados que detêm pontos críticos, possuindo 8,1% dos pontos
vulneráveis em malhas viárias de grande fluxo, conforme a Polícia Federal. O
Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas prevê a criação de 10
novos postos de atendimento às vítimas nas fronteiras do Brasil, entre eles
três (03) no Rio Grande do Sul (Santana do Livramento, Jaguarão e Santa
Vitória do Palmar), na forma de Centro Binacional de Referência da Mulher
para possibilitar o combate ao tráfico de mulheres para além das fronteiras
do Brasil.
Esse novo jeito de governar, postura inédita protagonizada pelo executivo
gaúcho, reintegra antigas formas isoladas de se atender as mulheres, abrange
novos(as) agentes públicos(as) nesse processo antes fragmentado e amplia
a organização política transformando as realidades de gênero no Estado.
Trouxe uma grande melhoria na união de forças em prol da promoção de
direitos. Criou um novo cenário para a efetivação das políticas públicas para
as mulheres que vem servindo de exemplo para os municípios, para o Brasil e
para o Mundo.
As diretrizes políticas para o futuro apontam para uma maior
intercomunicação entre os órgãos governamentais estaduais, municipais,
federais e os poderes executivo, judiciário e legislativo, que gere repulsa às
ações mecanicistas e valorize novas visões sobre a igualdade entre os gêneros
na sociedade gaúcha.
Parte do desafio já foi relativizado, quando o Governo do Estado buscou
qualificar suas ações ao contemplar a diversidade das mulheres gaúchas.
Beneficiou igualmente as mulheres negras, as indígenas, as quilombolas,
agricultoras familiares, as camponesas, as pescadoras, as ribeirinhas, as
assentadas, as ciganas, as lésbicas, as bissexuais e as transexuais.
Mas ainda é preciso erradicar toda e qualquer forma de discriminação
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e violência contra as mulheres e meninas, superando o sexismo, o racismo
e a lesbofobia. É imprescindível a realização de novas pesquisas sobre o
desenvolvimento do Rio Grande do Sul que revelem a contribuição das
mulheres e que direcionem políticas públicas coerentes com a realidade entre
os gêneros no Estado. E, não menos importante, é urgente a inserção digna
das mulheres nos mais diversos espaços de poder para realmente garantir um
mundo com muitas vozes.
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES: ROMPENDO
O PATRIARCADO, PROMOVENDO AUTONOMIA
Vanessa Gil8
Paula Cervelin Grassi9
Cíntia Barenho10
Resumo: O artigo discute a importância das políticas públicas voltadas para
mulheres. Para tanto apresenta a perspectiva da Marcha Mundial das Mulheres,
movimentos social popular internacional que luta pela autonomia econômica
das mulheres, contra o sexismo, a violência e todas as opressões do capitalismo
patriarcal.
Palavras-chave: Marcha Mundial das Mulheres. Patriarcado. Políticas
Públicas
O Estado Brasileiro, em seu último período tem enfrentado o patriarcado
com uma série de políticas públicas voltadas às mulheres, sejam elas jovens
ou adultas, da cidade ou rurais, lésbicas, negras, indígenas. É visível a crescente
preocupação com a diversidade de mulheres brasileiras. Políticas importantes
e necessárias, e que já estão fazendo a diferença na vida das mulheres, mas que
o sistema patriarcal, imbricado em nossa sociedade, ainda impõe barreiras e
limites para superarmos.
Para a Marcha Mundial das Mulheres (MMM) o Estado atual se estrutura
através de uma aliança entre o capitalismo e o patriarcado. Mesmo sendo
anterior ao capitalismo, o patriarcado é por ele incorporado. Se o primeiro
estrutura-se através da dominação de classe, propriedade privada e exploração
da força de trabalho por parte da elite e econômica e política, o segundo é
entendido como um sistema de dominação baseado na divisão sexual do
trabalho que hierarquiza as relações entre homens e mulheres em todos os
âmbitos, valorizando o que é entendido como masculino e naturalizando a
dominação historicamente instituída sobre as mulheres.
8 Formada em Ciências Sociais pela UFRGS, mestranda em Educação na mesma instituição.
9 Formada em História pela UCS e artesã.
10 Formada em Ciências Biológicas pela UFPEL e Mestre em Educação Ambiental pela FURG.
Todas as autoras fazem parte da Marcha Mundial das Mulheres. Para conhecer mais sobre
a MMM, pode-se buscar o Blog <http://marchamulheres.wordpress.com> no qual reúne textos
e materiais construídos pelo movimento.
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“Entendemos que o capitalismo incorporou o patriarcado
como estruturante das relações sociais. Para isso, aprofundou
a divisão sexual do trabalho, fortalecendo uma divisão entre
uma esfera pública e outra privada, a primeira considerada
como o lugar onde se dá a produção e a segunda onde se dá a
reprodução.” (FARIA, pág. 7, 2012)

Dessa forma, as profissões compreendidas como “femininas“ são
desvalorizadas, ao passo que entendidas como “masculinas” são as mais
valorizadas e bem remuneradas. Isso explica as dificuldades de reconhecimento
dos direitos das trabalhadoras domésticas, os baixos salários das educadoras/
es, como os demais trabalhos ligados aos cuidados.
Evidencia-se que as políticas públicas não são neutras, assim como o
Estado. Dessa forma, independente dos governos, mais ou menos progressistas,
as políticas são permeadas pelas relações capitalistas e patriarcais. Refleti-las, a
partir de uma perspectiva feminista, é urgente e imprescindível num momento
em que, cada vez mais, setores conservadores entram em cena na tentativa de
barrar os avanços que muitas dessas ações buscam alcançar.
Para as feministas da Marcha Mundial das Mulheres é dever do Estado
construir e implementar políticas públicas que garantam autonomia econômica
para as mulheres, como incentivos à economia solidária e à agricultura familiar.
Políticas que levem para a escola pública a educação não-sexista e anti-homo
e lesbofóbica, bem como ações afirmativas que reconheçam o histórico de
opressão racial levado a cabo pelo Estado e pelas elites e que estruturam,
também, nossa sociedade.
Tais políticas devem, num todo, ter como horizonte a interferência nas
condições estruturais patriarcais e capitalistas que geram as desigualdades
de gênero, classe, geração e raça/etnia. A elaboração e a implementação
dessas políticas públicas está envolta num processo profundo de disputas e
correlações de força dentro do Estado, especialmente quando estas dizem
respeito direto ou indiretamente às mulheres, aos GLBTs, às negras(os).
Recentemente, a sociedade brasileira acompanhou a não aprovação dos
temas de gênero, diversidade sexual e raça no Plano Nacional de Educação.
O Kit anti-homofobia foi barrado pelos mesmos conservadores que, junto a
bancada ruralista, impedem os avanços de direitos sociais no Brasil.
Ao passo que compreendemos o limitado papel do Estado e priorizamos
a organização popular, reconhecemos a importância de políticas públicas que
auxiliam nas transformações necessárias para mudar a vida das mulheres.
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Destacamos a seguir algumas ações no campo da juventude que consideramos
valorosas no combate a mercantilização do corpo das mulheres jovens e a
precarização do trabalho.
Nos movimentos feministas a presença das mulheres jovens é crescente
e suas demandas específicas alcançam visibilidade. O desafio de reconhecer o
recorte geracional é mobilização na luta da garantia dos direitos das mulheres.
A realidade das mulheres jovens no Brasil é marcada pelas desigualdades
de classe, gênero e raça/etnia11. Ser jovem mulher implica também a projeção
de idealizações construídas historicamente para as juventudes, como a
irresponsabilidades sobre suas vidas e a violência.
Entre os aspectos da condição feminina que atinge diretamente as
jovens destacamos a mercantilização do corpo e de suas vidas. A organização
do sistema econômico se baseia pelas regras do mercado, onde tudo pode e
deve ser comprado e vendido. Mecanismo que determina e organiza a vidas
das pessoas e se apropria de elementos tradicionais da construção de gênero
para definir o que é ser mulher e o que é ser homem. O lugar reservado para
a mulher assim é se tornar uma mercadoria, um objeto de consumo seja na
publicidade, seja na prostituição.
O imaginário da mulher perfeita para o consumo dos homens é
amplamente divulgado pelos meios de comunicação e publicidade e provoca
nas jovens a busca por padrões de beleza vigentes. O consumo de moda,
cosméticos e medicamentos é constante e revela o estado permanente de
insegurança da mulher em relação ao seu corpo.
A Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SPM) através do atual
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres12 (PNPM) prevê o monitoramento
dos conteúdos veiculados nos espaços de mídia e comunicação que
disseminam imaginários estereotipados e discriminatórios das mulheres,
negros e homossexuais.
A medida visa combater a discriminação e a mercantilização do corpo e
da vida das mulheres e é prioridade da SPM desde o II PNPM13.
11
Disponível
em:
http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/
jovensintegrapdf_1126.pdf Acesso em 14/07/2014
12 Disponível em:http://spm.gov.br/pnpm/publicacoes/pnpm-2013-2015-em-22ago13.
pdf. Acesso em 12/07/2014.
13 Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/planonacional_
politicamulheres.pdf. Acesso em 12/07/2014.
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É a partir deste plano também que a necessidade da perspectiva
geracional nas políticas públicas é assegurada. As propostas elencadas partem
das condições múltiplas das jovens brasileiras e encontram-se em capítulo
específico “ Igualdade para as mulheres jovens, idosas e mulheres com
deficiência”. Entre as ações, destacam-se aquelas voltadas para a igualdade de
direitos e oportunidades no mercado de trabalho, sobretudo para as jovens
negras.
Promover o acesso, a permanência e a promoção do trabalho decente
é urgente, uma vez que os dados revelam que as mulheres jovens são as
mais propensas ao desemprego. O relatório “Trabalho decente e a juventude
na América Latina”14 lançado em fevereiro deste ano pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT) aponta que a probabilidade do desemprego
juvenil - 20% - é superior ao restante da população - 7% - e as jovens tendem
ainda mais a ficar desempregadas. O PNAD15 2011 também expõe a
desigualdade ao indicar dos 9,6 milhões de jovens que não trabalham e nem
estudam, 70,3% são mulheres.
A singularidade das jovens mulheres segue seu caminho por notoriedade
e inclusão na agenda feminista, seja no campo das luta como das políticas
públicas. A participação das jovens mulheres nos movimentos feministas
é fundamental para organizaram e reivindicarem suas lutas e demandas
específicas.
Diante de tais questões, se faz importante a auto-organização das
mulheres, como processo coletivo que fortalece a pressão e as conquistas
de políticas públicas que representem toda a diversidade de mulheres que
compõem o Brasil. Sobre a auto organização das mulheres, Gargallo (2006),
ressalta:
“Los movimientos feministas se manifestaban,
reclamaban y se aliaban con esas fuerzas políticas que
las respaldaban, fueran éstas liberales, anarquistas o
socialistas, pero en la práctica sólo el desarrollo de su
propio movimiento les garantizó el éxito.” (pág. 14)
14 Disponível em: http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/
jovensintegrapdf_1126.pdf. Acesso em 12/07/2014.
15 Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0
0000010135709212012572220530659.pdf. Acesso em 12/07/2014.
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Para nós da Marcha Mundial das Mulheres se faz importante políticas
públicas aliadas a compreensão de que a luta feminista significa a promoção
e valorização das mulheres como sujeitas de direitos. Que as mulheres tem
capacidade de decidir se querem casar ou ficar solteiras; se preferem amar
homens ou mulheres; quando e se querem optar pela maternidade. E mais,
que as mulheres não precisam atender a ordens ou desejos, ou qualquer
tipo de imposição por parte dos homens  as mulheres querem e devem ser
livres e autônomas. As relações sociais precisam ser construídas nas bases
da igualdade entre homens e mulheres. Precisamos promover modificações
culturais que mexam na estrutura da sociedade.
Há muito o que mudar, uma vez que ainda é grande a desigualdade entre
homens e mulheres em nossa sociedade e, até mesmo dentre as mulheres,
sejam por serem negras, lésbicas, jovens, idosas. Infelizmente o sistema
patriarcal, aliado com setores conservadores, tenta impor uma agenda de que
a igualdade já foi conquistada, promovendo uma falsa ideia de liberdade e
que o feminismo já está esgotado.
Queremos mudar o mundo pra mudar a vida das mulheres - ao mesmo
tempo combinando a perspectiva feminista para a construção de políticas
públicas afirmativas e de promoção dos diretos humanos.

Referências:
FARIA, Nalu. Feminismo e Transformação Social. In: MARCHA MUNDIAL
DAS MULHERES (São Paulo). Perspectivas feministas para a igualdade e
autonomia das mulheres. São Paulo: Sof, 2012. p. 6-16.
GARGALLO, Francesca. Historia de las Ideas Feministas latinoamericanas. 2. ed.
Ciudad de Mexico: Universidad Autónoma de La Ciudad de México, 2006. 197 p
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Violência de gênero e feminização do HIV
violações de direitos humanos
Telia Negrão16
Neusa Heinzelmann17
A violência sexual e a feminização do HIV são consideradas duas
epidemias pelas Nações Unidas. As duas se retroalimentam, tendo como base as
desigualdades de gênero, as discriminações, tabus e estereótipos. São necessárias
políticas públicas que observem a intersecção entre os dois problemas, de forma a
evitar maior vitimização das mulheres. As políticas públicas não tem conseguido
dar respostas à altura, persistindo lacunas na atenção e ações de prevenção.
Palavras-chave: violência sexual; gênero; HIV.
Quando se trata de classificar os impactos das violências de gênero
cometidas contra mulheres e meninas, existe um consenso em torno da violência
sexual como a mais cruel das manifestações. Quando se trata de receber notícias
sobre um exame clínico de saúde em torno do qual se teme o “positivo”, há um
consenso entre as pessoas que passaram pela experiência, que nada se iguala a
um resultado de HIV. Em ambos os casos vive-se angústia e sofrimento.
No primeiro caso, é inimaginável a qualquer uma de nós uma situação
deste tipo pelo terror que provoca a invasão do nosso corpo. Somos educadas
a “nos cuidar” dos estupradores, evitar provocar seus instintos incontroláveis,
como se as vítimas fossem responsáveis pelas atrocidades cometidas por seus
algozes. Quem passou por essa experiência prefere em geral esquecer. Quem
viveu os momentos de medo, terror, engano, o sentimento de impotência e a
sensação de que se reagisse, morreria, tanto tenta esquecer para apagar de sua
história pessoal essa vivência como para evitar olhares julgadores e estigmas
(Onde ela estava? Ela não conhecia o cara? Que roupa estava usando? Tinha
bebido?) e até mesmo os procedimentos vexatórios pelos quais em geral as
mulheres passam quando denunciam.
16 Mestra em Ciência Política. Membro do Conselho diretor da Rede Feminista de Saúde,
Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Membro da Comissão de Trauma e Violência - Conselho
Nacional de Saúde. Coordenadora do Coletivo Feminino Plural.
17 Especialista em Saúde Pública. Presidente do Comitê Estadual de Enfrentamento da
Tuberculose do RS. Membro da CISMU-Conselho Nacional de Saúde. Integrante do Fórum de
Ongs Aids/RS. Coordenadora do Coletivo Feminino Plural. Colaborou Renata Teixeira Jardim,
Mestra em Antropologia Social (UFRGS) e Pesquisadora junto ao Biotecjus (Unisinos).
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Quanto ao HIV, embora nos dias atuais possa significar conviver com
tratamentos e novos estilos de vida para gozar de boa saúde, a sensação de
que “o chão desapareceu” e “agora serei julgada, tratada diferente, evitada,
enquadrada nos estigmas”, explica porque muitas mulheres deixam de realizar
testes ou manterem resultados em segredo; o medo de confirmar que foi a
relação sexual com o parceiro, o mais frequente transmissor do vírus, e nem
sempre consentida e desejada, e sem a proteção, a origem da contaminação,
somam violência, adoecimento e estigma.
Nas duas situações, violência sexual e a infecção por HIV deflagram o que
se chama de “crise múltipla” (Sí Mujer, 2004), que afeta as diversas dimensões
da vida de uma mulher adulta, adolescente ou jovem, a coloca frente à tomada
de muitas decisões difíceis, com sofrimentos físicos, sexuais, reprodutivos,
emocionais, familiares, afetivos e sociais. Dada à elevada magnitude da
violência de gênero, em particular da sexual no Brasil, como se verá, e o
processo de feminização do HIV, seus impactos exigem estratégias concretas
de enfrentamento das “duas epidemias”, como classifica as Nações Unidas.
Ainda longe de serem vistas como violações dos direitos sexuais e reprodutivos,
portanto, duas faces na multidimensionalidade dos direitos humanos, elas
seguem sem o devido combate, sofrendo resistências e submetidas a tabus.

As faces das epidemias
No Brasil, a violência de gênero - aquela que é exercida pelo uso da força e
desigualdade de poder -, atinge em 95% dos casos as pessoas do sexo/gênero
feminino. No caso da violência sexual, 88% são contra mulheres e meninas. Em
relação ao HIV, onde se verifica uma tendência constante de feminização do
contágio, as dificuldades de negociação do preservativo com parceiros fixos, a
disseminação do uso de drogas e a crença de que é possível confiar no companheiro,
e as relações sexuais na força e não consentidas, tem sido as principais razões
da infecção, como se verá a seguir. Em relação à violência sexual, esta ocorre em
diversas situações de acordo com a idade das vítimas, por pessoas conhecidas e
desconhecidas. Pertencer ao gênero feminino - biológico ou social18 -, significa
estar mais vulnerável. Segundo os autores de um estudo patrocinado pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2014)19, viver numa sociedade patriarcal
como a nossa, torna a violência sexual e suas conexões problemas de difícil solução.
18 Segundo um relatório da ONG internacional Transgender Europe, entre janeiro de 2008
e abril de 2013, foram 486 mortes de travestis e transexuais no Brasil, quatro vezes a mais que
no México, segundo país com mais casos registrados. http://www.efe.com/efe/noticias/brasil/
sociedade/brasil-lidera-numero-mortes-travestis-transexuais-aponta-ong/3/2017/2226945
19 IPEA. Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde. Cerqueira, D.,
Coelho, D.S.C. (versão preliminar). Março de 2014
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Magnitude do problema
Segundo as a agência das Nações Unidas para a infância (UNICEF), em
informe divulgado em setembro (2014) 20, cerca de 120 milhões de mulheres
jovens de todo o mundo, uma em cada dez, foi vítima de estupro até os 20
anos de idade. O estudo mostra que, além de crianças e adolescentes serem
um quinto das vítimas de homicídio do mundo - 260 ao dia - são submetidas
aos maus tratos familiares e extrafamiliares, incluindo a violência sexual e suas
expressões de abuso até o estupro continuado, exploração sexual e outras
formas.
A persistência de práticas tradicionais, como a mutilação genital, na África,
os casamentos negociados de meninas na Índia e outros países, a exploração
e o tráfico de meninas e mulheres no Brasil, a crença de que relações sexuais
com virgens pode curar a ids, entre outras, mantém em aberto uma forte
agenda pelo fim da violação dos direitos sexuais e reprodutivos. Somam-se a
isso as resistências à implementação de politicas de educação em sexualidade,
que fomentem entre jovens e adultos novas vivências sexuais, prazerosas e
seguras, como um direito. A falta de informação e acesso a métodos reforça
mitos e tabus que legitimam práticas conservadoras danosas às meninas.
Em 2013, para subsidiar um estudo nacional sobre violência de gênero
no Brasil, o IPEA levou a cabo um questionário sobre vitimização, no âmbito
do Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS), que continha algumas
questões sobre violência sexual21. Os resultados revelaram uma realidade
pior do que a estimada até então por estudiosos: a cada ano no Brasil 0,26%
da população sofre violência sexual, correspondendo a 527 mil tentativas
ou casos de estupros consumados no país, dos quais tão somente 10% são
reportados à polícia. Essa subnotificação se deve, segundo Jefferson Drezett
(2003) que atua em serviço de atendimento a vítimas de violência sexual em
São Paulo, ao constrangimento e humilhação, ou medo da reação de seus
conhecidos e autoridades. Seus estudos revelam que, no Brasil, a maior parte
das mulheres não registra queixa. Também é comum que o agressor ameace a
mulher de nova violência caso revele que a sofreu.
Ao comparar com outras fontes na busca de consistências para seus
achados, o estudo do IPEA confirmou a informação do Anuário do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) de 2013, o qual apontou a notificação de
20 (http://www.unicef.pt/pagina_estudo_violencia.php).
21 IPEA, opcit.
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50.617 casos de estupro em 2012. Ainda que a violência sexual tenha interface
direta com a saúde, obteve em 2011, apenas 12.087 registros no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação - Sinan, o que equivale a cerca de 23%
do total registrado na polícia em 2012, conforme dados do Anuário 2013 do
FBSP. Segundo o Anuário, divulgado em novembro pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública, com o aumento dos registros de estupros, a taxa por 100
mil habitantes passou de 22,1 para 26,1 de um ano para o outro, crescendo
18,17%, e superando o número de homicídios dolosos, nos quais se tem a
intenção de matar.
A pesquisa do Instituto identificou o perfil das vítimas em 2011, chegando
à cruel, mas já sabida realidade: 88,5% delas são do sexo feminino, mais da
metade com menos de 13 anos de idade, com baixa escolaridade. Mais de 50%
não havia completado o ensino fundamental. E no geral, 70% dos estupradores
são os próprios pais, padrastos ou pessoas conhecidas. Embora todos esses
dados sejam conhecidos e veiculados em pesquisas nacionais e internacionais,
pela primeira vez eles são obtidos de um sistema nacional de notificações, o
que lhes dá muita confiabilidade e alertam para a magnitude do problema.
Um dado relevante dessa pesquisa foi do índice de gestações decorrentes
de estupros na faixa de 14 a 17 anos, de 15% (até então se estimava de 0,5 a
5%), sendo que apenas 5% dessas jovens tiveram acesso ao aborto legal. As
restantes não tiveram o direito de optar por razões desconhecidas.
Em relação ao HIV, estima-se que aproximadamente 718 mil pessoas
vivam com o vírus da aids no Brasil, o que representa uma taxa de prevalência
de 0,4% na população em geral, dos quais em torno de 80% (574 mil) tenham
sido diagnosticados. No ano de 2012, foram notificados 39.185 casos de aids
no Brasil. Este valor vem mantendo-se estável nos últimos 5 anos segundo o
Ministério da Saúde (2013). De acordo com o Boletim Epidemiológico do órgão,
a taxa de detecção nacional foi de 20,2 casos para cada 100.000 habitantes. A
maior taxa de detecção foi observada na Região Sul, 30,9/100.000 habitantes,
seguida pela Região Norte (21,0), Região Sudeste (20,1), Região Centro-Oeste
(19,5), e Região Nordeste (14,8). Dentre as Unidades da Federação, destacamse as maiores taxas de detecção de casos de aids no Rio Grande do sul (41,4),
Santa Catarina (33,5), Amazonas (29,2) e Rio de Janeiro (28,7).
Embora alguns questionem a tese de feminização da epidemia de aids,
as evidências apontam para um crescimento do número de casos entre
as mulheres, principalmente entre as jovens. De uns vinte anos para cá, a
proporção de mulheres com HIV/AIDS aumentou de 33 para 48%. Ao afirmar
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que há uma feminização, não se deseja prever que as mulheres sejam ou serão
a maioria entre infectados, mas as brechas existentes entre os sexos desde o
início da epidemia se reduziram drasticamente, com impactos fortes na vida e
saúde das mulheres. Hoje se sabe que a razão entre os sexos já se aproximou
muito entre homens e mulheres e em algumas faixas etárias já se inverteu.
Entre os/as jovens de 15 a 24 anos infectados pelo HIV, 60% são do sexo
feminino. Portanto, na plenitude da vida, tanto laboral quanto reprodutiva,
elas passam a conviver com um vírus que ataca suas defesas e seu corpo, sua
autoestima, sua condição de resposta diante das violências e dominações de
todas as espécies.
A prostituição, o tráfico de mulheres e meninas, o turismo e a exploração
sexual contribuem sobremaneira, pois refletem uma dimensão das relações
de gênero estruturadas a partir da dominação e “desqualificação” feminina.
Relações de poder desequilibradas desencadeiam desigualdade de poder nas
relações afetivas, conjugais e/ou íntimas e em consequência dificuldade de
abordagem nas questões de sexualidade, fidelidade e proteção e naturalização
da violência.
Outro fator a ser considerado é a transmissão vertical, quando o vírus
é passado da gestante para o feto, que apesar dos investimentos realizados
com ênfase na atenção em saúde materno infantil ainda se constitui em
um problema no Brasil. Particularmente no Rio Grande do Sul a transmissão
vertical teve momentos de pico, exigindo que se voltasse a atenção para a
busca de uma rápida reversão, dadas as consequências sociais que esse
fenômeno produz.
No ano de 2007, frente à constatação de que havia uma tendência forte
da epidemia atingir em cheio as mulheres, a Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres da Presidência da República e do Programa Nacional de DST/
AIDS formularam o Plano Integrado de Enfrentamento da Feminização das
DST e do HIV/aids, com objetivo de buscar respostas para promoção da saúde
sexual, prevenção, tratamento e reabilitação de tais infecções. O plano teve
como elemento fundamental a redução dos contextos de vulnerabilidades
que contribuem para que as mulheres estejam mais susceptíveis à infecção
pelo HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, tais como o racismo e a
pobreza. Um estudo multicêntrico impulsionado por várias instituições22 no
22 Monitoramento da Inclusão da Violência Contra Mulheres na Resposta à Aids no
Âmbito Nacional e a Implementação da Agenda do UNAIDS para Mulheres e Meninas no Brasil,
parte da parceria entre Gestos - Soropositividade, Comunicação e Gênero, e o Coletivo Feminino
Plural, que visa implementar no Brasil ações da Campanha Mulheres Não Esperam – Acabemos
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Brasil, parte de uma coalização internacional, vem avaliando esse Plano, bem
como as estratégias para a violência, identificando inúmeras lacunas.
Considerando a violência de gênero uma epidemia tão grave quanto
de aids, e relacionando-as por se assentarem em desigualdades de gênero, o
Fundo de População das Nações Unidas passou a enfatizar esse duplo enfoque
nas suas intervenções, afirmando que estudos demonstram a ligação entre
a violência contra as mulheres e o Hiv/Aids: “Expostas à violação, à violência
doméstica e à mutilação genital, numerosas mulheres contraem o vírus todos
os anos. O número de mulheres infectadas excede o de homens na mesma
situação” (Unfpa, 2007).

Tratamento legal
A violência sexual está prevista no Código Penal Brasileiro desde 1940,
tendo passado por mudança de entendimento em 2013. Articula-se com a Lei
Maria da Penha, na medida em que essa admite entre as formas de violência
doméstica, a violência sexual, prevendo a assistência com o acesso aos
benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo
os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das DST e HIV e outros
procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. A
gravidez resultante de estupro é um dos três tipos de aborto não considerados
como crime no Brasil.
Em 2009, foi revogado entendimento de atentado violento ao pudor,
passando a vigorar o conceito de liberdade sexual. Ampliou-se o crime de
estupro para outros atos sexuais que não somente a conjunção carnal. E quando
se trata de vítima menor de 14 anos, considera-se sempre como “estupro de
vulnerável”. A lei reconhece ainda outras formas de violência sexual, como a
violação sexual mediante fraude, o assédio sexual no trabalho, a exploração
sexual e favorecimento à prostituição, tráfico interno e internacional de
pessoas para fins de exploração sexual.
Em 2013, a Lei 12.845 passou a dispor sobre o atendimento obrigatório
com as epidemias de violência de gênero e HIV (Women Don’t Wait), campanha internacional
coordenada pela Fundación para Estúdio y Investigación de la Mujer – FEIM, da Argentina, e
a Rede de Desenvolvimento e Comunicação das Mulheres Africanas - FEMNET, através, neste
caso, de uma pesquisa sobre a intersecção entre a epidemia do HIV e da Aids com a violência
contra as mulheres, com base na agenda do UNAIDS, o Programa Conjunto das Nações Unidas
sobre o HIV/AIDS, intitulada “Ação país para Mulheres, Meninas, Igualdade de Gênero e HIV”.
No Brasil esta estratégia se articula com o Plano Nacional de Enfrentamento à Feminização da
Epidemia do HIV e da Aids.
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e integral as pessoas em situação de violência sexual nos Hospitais Públicos,
dando maior legitimidade à Norma Técnica do Ministério da Saúde que trata
dos Agravos da Violência Sexual. A lei prevê o atendimento emergencial,
integral e multidisciplinar e encaminhamento aos serviços de assistência,
Em relação ao HIV, a Lei 12.984/ 201423 define o crime de discriminação
de “portadores” do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e doentes de
aids. Embora haja o entendimento de que a Convenção Sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação à Mulher – Cedaw, da qual o Brasil é
signatário condene explicitamente todo tipo de manifestação dessa ordem,
essa lei nacional pune com até quatro anos de reclusão e multa as condutas
discriminatórias contra pessoas positivas para o vírus em relação ao acesso
à educação, emprego ou trabalho, exoneração ou demissão de seu cargo ou
emprego; segregação no ambiente de trabalho ou escolar; divulgação da
condição do portador do HIV ou de doente de aids, com intuito de ofender-lhe
a dignidade; a recusa ou retardamento do atendimento de saúde.
A depender do aparato legal brasileiro e internacional, mulheres que
sofrem violência estão protegidas e também quando se tornam soropositivas
para o HIV. Mas entre a lei e a vida, já é jargão dizer que há uma enorme distância,
prevalecendo a dura realidade da violência de gênero “entrecruzada” com
outras formas de discriminação, tais como raça e etnia, situação de pobreza,
orientação sexual, deficiência e soropositividade. Essa última podendo ter
sido originada de relações de poder desiguais entre parceiros ou mesmo de
um estupro por pessoas desconhecidas.
A esses entrecruzamentos chamamos de “intersecções”, adotando a
terminologia desenvolvida pelo movimento feminista negro, sob a liderança
de Kimberlé Crenshaw. O conceito permite “capturar as consequências
estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação”
(2004) e evitar que se façam sobreposições ou somas de desigualdades.
Segundo sua autora, a interseccionalidade estabelece uma espécie de ponte
entre diversas instituições e eventos e entre questões de gênero e de raça
nos discursos acerca dos direitos humanos – uma vez que parte do projeto
da interseccionalidade visa incluir questões raciais nos debates sobre gênero
e direitos humanos e questões de gênero nos debates sobre raça e direitos
humanos. Pela utilidade da construção teórica, muitos movimentos passaram
a usá-la para entender e operar com mais de uma desigualdade.
É enfocando a intersecção tematizada neste artigo que atua a campanha
23 http://www.aids.gov.br/pagina/direitos-fundamentais
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“Mulheres não esperam- acabemos com as epidemias de violência de gênero
e de HIV”. A meta é evidenciar através de estudos, pesquisas e mobilizações, a
articulação entre esses dois problemas que afetam a vida de milhões de mulheres
no mundo e a necessidade de estabelecer políticas públicas capazes de abordalos. Ou seja, espera-se que de um lado as estratégias destinadas ao enfrentamento
à violência contra as mulheres possam identificar os riscos das mulheres se
infectarem ou de estarem vivendo situações de discriminações e violências em
decorrência do HIV; e de outro, as políticas destinadas à saúde e prevenção do HIV
e tratamento das pessoas que vivem com o vírus de estarem sendo reinfectadas
por relações desprotegidas, fruto de suas vulnerabilidades pessoais e sociais, de
estarem sofrendo maiores discriminações por sua soropositividade.
Como parte dessa campanha internacional, a ong Coletivo Feminino
Plural e a Rede Feminista de Saúde desenvolvem no Rio Grande do Sul um
projeto denominado “Conexões – construindo as interfaces entre violência
de gênero e HIV” com recursos oriundos do governo estadual e Unesco,
capacitando sociedade civil e agentes públicos para lidar com o desafio.

Pagando pelos erros do passado
É inegável que a partir de 2003, com a elaboração do primeiro Plano
Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, e a partir de
2004, com a Norma Técnica para os Agravos Decorrentes da Violência Sexual,
criaram-se as bases para um sistema de proteção às mulheres no país. No Rio
Grande do Sul, a não adesão ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência
Contra as Mulheres (2007), firmado apenas em 2011, trouxe consequências
na implantação de uma rede de enfrentamento, bem como inviabilizou a
implementação de um dos eixos do Pacto, o da proteção dos direitos sexuais
e reprodutivos das mulheres e a feminização da epidemia do HIV, previstos do
Plano Nacional de Feminização (2007).
Diagnósticos recentes demonstram que há avanços na construção de
redes de atendimento à violência, embora sem a potência para efetivamente
evitar os crimes, proteger as mulheres e assegurar a responsabilização de
autores. Iniciativas como a humanização do atendimento na perícia e os
debates sobre a cadeia de custódia, que dão à área da saúde designação de
elaborar exames; o aumento das notificações de violência na área da saúde; a
implantação de observatório que mapeia os casos e em especial de centros de
referência para acolher e encaminhar as vítimas. Este conjunto de ações pode
configurar boas perspectivas, mas ainda não o suficiente frente à gravidade
das violências de gênero sofridas pelas mulheres.
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As resistências persistem, entre as quais o cumprimento da Lei da Violência
Sexual sancionada em 2013 pela presidenta da república determinando
o papel dos hospitais públicos na atenção às mulheres e meninas em linha
integral de cuidados. Significa assegurar, a todas, o acolhimento, informação,
profilaxia para DSTs, HIV, a anticoncepção de emergência, o acompanhamento
psicológico e social multidisciplinar e da situação gestacional, caso ocorra. Em
caso positivo, a vítima tem direito inconteste à interrupção da gestação, de
acordo com o Código Penal de 1940. Outra lacuna está no dia a dia dos serviços
de saúde, que ao acolher e aconselhar pessoas vivendo com HIV deixam de
trabalhar os diversos aspectos que influem na sua condição, cuja abordagem
é indispensável para evitar reinfecções e a própria construção de estratégias
para uma vida saudável, sem violência.
Em relação à feminização do HIV, persistem lacunas quanto a políticas
com recortes de gênero e integralidade, que direcione ações de prevenção e
atendimento humanizado e de qualidade a cada mulher ou adolescente, com a
perspectiva de integridade sexual e reprodutiva e autonomia. O abandono da
perspectiva da integralidade na atenção à saúde das mulheres e a focalização
no ciclo materno infantil que se verifica hoje em todo o Brasil e no estado,
relega a segundo plano as necessidades de saúde da maioria das mulheres,
negando sua sexualidade e as múltiplas dimensões de sua vida.
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Resumo
O artigo trata de Políticas Públicas de gênero e de raça para mulheres
negras, para alterar o quadro de exclusão a que, em sua maioria, estão
submetidas na sociedade brasileira.
Palavras chaves: Mulheres Negras; Políticas Públicas de Gênero e Raça.
Afro-Brasileiras
Mães, irmãs, esposas
anônimas mulheres guerreiras
força move pensamentos passos
gerações foram às ruas
lutas
sustento
dignidade
sonho melhor
avós, mães, tias
aves Marias
aves marinhas
silencia e anonimato Presença
voz de contínuas esperanças
banir pesadelos
da vida do país. (Miriam Alves, Quilombhoje, 2008).
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Para iniciarmos este artigo, apresentaremos uma conceituação de Políticas
Públicas que servirá para orientar esse escrito. Para Lopes et alii, 2008, p. 7,
[...] as Políticas Públicas são o resultado da competição entre
os diversos grupos ou segmentos da sociedade que buscam
defender (ou garantir) seus interesses. Tais interesses podem
ser específicos – como a construção de uma estrada ou um
sistema de captação das águas da chuva em determinada
região – ou gerais – como demandas por segurança pública
e melhores condições de saúde. É importante ressalvar,
entretanto, que a existência de grupos e setores da sociedade
apresentando reivindicações e demandas não significa que
estas serão atendidas, pois antes disso é necessário que as
reivindicações sejam reconhecidas e ganhem força ao ponto
de chamar a atenção das autoridades do Poder Executivo,
Legislativo e Judiciário.

Ainda sobre a conceituação de Políticas Públicas, cabe atentar para as
complexidades das demandas que elas envolvem. Di Giovanni e Nogueira
afirmam que as Políticas Públicas
[...] são fatos complexos, dinâmicos e multifocais. Não podem
ser reduzidos ao momento “administrativo”. São formas de
exercício do poder e resultam da abrangente interação entre
Estado e sociedade. Trata-se de uma intervenção estatal, de
uma modalidade de regulação política e de um expediente
como qual se travam lutas por direitos, justiça social e espaços
políticos. Sobre elas, pesam diferentes aspectos da economia,
da estrutura social, do modo de vida, da cultura e das
relações sociais. Políticas públicas são mais eficazes quando
implementadas em ambientes sociopolíticos qualificados,
impregnados de democracia, de capacidade coletiva de
formular agendas e de uma cultura política que impulsione a
formação de um léxico técnico rigoroso e facilite sua tradução
para a sociedade.

Mulheres Negras Brasileiras
A participação decisiva das mulheres negras brasileiras na construção
das riquezas econômicas e culturais foi fundamental para a formatação da
sociedade brasileira. A entrada das mulheres negras, originárias do continente
africano, no novo mundo objetivava o exercício das diferentes tarefas da
época. As mulheres negras das Américas possuem em comum a história de
terem sido herdeiras de milhões de mulheres que foram durante séculos
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submetidas ao processo de escravização. Tomando-se como exemplo o Brasil,
durante quatro partes da sua história, mulheres africanas e suas descendentes
nascidas no país viveram sob o regime de escravização. Período longo em que
as mulheres negras eram tidas como objetos, sendo compradas, vendidas,
trocadas, além de serem vítimas de toda sorte de violências e de abusos. Cabe,
aqui, retratar o pensamento de Gonzalez, 1982, p. 92.
E a mulher negra, qual a sua situação enquanto escrava?
Em termo populacionais, sabe-se que o elemento masculino
sobretudo na região das minas, foi predominante entre a
escravaria. Entretanto, o sistema não suavizou o trabalho
dessa mulher. Encontramo-la também nas duas categorias
de Freitas: a trabalhadora do eito e a mucama. E o que
percebemos é que em ambas as situações, coube-lhe a tarefa
de doação de força moral para seu homem, seus filhos ou seus
irmãos de cativeiro. É certo que existiram exceções que, apenas
confirmam a regra. (Gonzalez, 1982, p. 92).

Construindo a Cidadania das
Mulheres Negras Brasileiras
Para concretizar seus direitos como cidadãs brasileiras, as mulheres
negras vêm, ao longo desses cinco séculos, mantendo-se por sua própria
conta. Atentemos para o que informa Theodoro, 2011.
Após o termino da escravidão a mulher negra passou a atuar
como viga-mestra das famílias e das comunidades negras,
arcando com o sustento moral e com a subsistência dos filhos.
Saiu da senzala para cortiços, tornando-se mulher da cama e
mesa, ora servindo ao seu companheiro, ora servindo o patrão
que antes encarnava o papel de senhor, alem de servir à patroa
que antes era a sinhá. Por outro lado, todo um dispositivo de
atribuições negativas aos negros é criado, com o objetivo de
manter o espaço da participação social no país restrito aos
estreitos limites da antiga ordem escravista.
Atuando no
século XX como empregada ou babá, viabiliza a emancipação
da mulher branca, por permitir a sua saída de casa para ocupar
as universidades e trabalhar nas repartições públicas. Este é o
novo quadro da tradicional família brasileira, consequência
das indústrias e da evolução cultural do país, que criou a
emancipação cultural e econômica das mulheres em cidades
grandes, onde o serviço de creches é deficiente. Mesmo na
família que mantém a divisão de tarefas entre marido e mulher,
quem, em geral, executa as tarefas domesticas é a mulher negra.
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As mulheres negras, como refere Theodoro (2011), têm sido o alicerce do
núcleo familiar, cuja estrutura, em muitos casos, ultrapassa a forma tradicional
de família, em que há a presença do mantenedor, representado pelo pai, e
das pessoas mantidas, mulher, filhas, filhos... Em muitas famílias negras têm
ocorrido o acolhimento de outras pessoas, parentes de sangue ou não. As
mulheres negras, com frequência, realizam o papel de sustentadora do núcleo
familiar. Os ganhos advindos de trabalhos considerados de menor valor, como
empregada doméstica, diarista, vendedora ambulante..., entre outras formas
de labuta, oportunizam os ganhos para o sustento da família expandida.
Há também milhares de mulheres negras que conseguem sair do espaço
de miserabilidade. Reunindo talento, competência e oportunidade driblam
dificuldades e vencem as iniquidades a que estão submetidas pelo gênero
e pela raça. Reproduzimos a seguir um fragmento do texto que convoca
as mulheres negras brasileiras para construir e participarem da Marcha das
Mulheres Negras 2015 Contra o Racismo, a Violência e Pelo Bem Viver! que
ocorrerá em 13 de maio de 2015, em Brasília.
Somos 49 milhões de mulheres negras, isto é, 25% da
população brasileira. Vivenciamos a face mais perversa do
racismo e do sexismo por sermos negras e mulheres. No
decurso diário de nossas vidas, a forjada superioridade do
componente racial branco, do patriarcado e do sexismo, que
fundamenta e dinamiza um sistema de opressões que impõe,
a cada mulher negra, a luta pela própria sobrevivência e de
sua comunidade. Enfrentamos todas as injustiças e negações
de nossa existência, enquanto reivindicamos inclusão a cada
momento em que a nossa exclusão ganha novas formas.
(Manifesto, 2014).

Trazemos a seguir o pensamento de Cardoso (2012, p. 72) sobre formas de
opressão que incidem sobre as mulheres, de acordo com os diferentes grupos
presentes na sociedade. Devendo esses elementos fazer parte de todo estudo que
for feito a respeito das mulheres negras, que é vitimada por opressões cruzadas,
pelo gênero e pela raça.
As mulheres estão sujeitas a situações diversas de opressão,
dependendo do grupo social ao qual pertencem. Para as
mulheres negras, o racismo é visto como uma estrutura
de dominação e exclusão que marca profundamente suas
vidas e, desta forma, a experiência com a intersecção das
opressões racial e de gênero será a base para a produção de
conhecimento, logo, as desigualdades raciais, conjuntamente
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com as desigualdades de gênero, definem a elaboração de
uma epistemologia.

Continuando, Cardoso (2012, p. 72) afirma que se torna fundante para as
mulheres negras feministas que seja incorporada a perspectiva racial em todos
os estudos que as envolverem. Para exemplificar, a autora refere o pensamento
de Collins, 2000, a respeito do cruzamento desses dois construtos, ao afirmar
que se faz importante juntá-los
“[...] na medida em que raça reconfigura a forma como as
mulheres negras experienciam gênero em muitas sociedades.
As teóricas do ponto de vista feminista negro ou perspectiva
feminista negra defendem a inclusão das experiências das
mulheres negras visando a produção de conhecimento que
possa ser útil para as vidas e as lutas das próprias mulheres,
contribuindo para modificar suas realidades de exclusão
e marginalização, e que se contraponha aos paradigmas
tradicionais de validação do conhecimento.

O Protagonismo das Mulheres Negras
e as Políticas Públicas
É preciso salientar que nos últimos períodos, sobretudo a partir da
construção da III Conferência Mundial Contra o Racismo, a Discriminação Racial,
a Xenofobia e Intolerância Correlata, ocorrida em 2001, em Durban, na África do
Sul, tem se evidenciado o protagonismo das mulheres negras brasileiras. Para
participar dessa conferência, organizações não governamentais de mulheres
negras de diferentes estados construíram a Articulação de Organizações de
Mulheres Negras Brasileiras – AMNB. A Articulação participou da construção
da Conferência, na ótica não governamental. Após a realização do evento,
continuou seu trabalho, agora com o caráter de propor e monitorar políticas
públicas de interesse das mulheres negras.
Essa participação protagônica tem ocorrido em diferentes espaços de
discussão e de monitoramento das políticas públicas. No diálogo com os
variados níveis de governo brasileiro, as mulheres negras têm elaborado e
apresentado suas demandas específicas. Isto aconteceu nas três Conferências
Nacionais das Mulheres. Atentemos para o trecho abaixo.
Para que as mulheres negras tenham suas demandas e
necessidades atendidas, não são suficientes as políticas
chamadas universais, ou seja, voltadas para grupos maiores,
como por exemplo, as mulheres em geral ou a população
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negra. Ao contrário, a experiência brasileira e os dados
apontam que as políticas universais para mulheres, por não
considerar especificidades e desigualdades entre elas, têm
privilegiado as mulheres brancas, especialmente aquelas
residentes nos grandes centros urbanos. Dito de outra forma,
a presença do racismo e outras desigualdades têm resultado
no privilégio de um grupo minoritário de mulheres no acesso
às conquistas da luta feminista.

Apontando que Políticas Públicas de lato sensu não contemplariam as
mulheres negras, somente serviriam para o grupo das mulheres brancas, que
as mulheres negras conseguem através da II Conferência Nacional de Política
para as Mulheres incluir um eixo específico no Plano Nacional de Política para
as Mulheres. Destacamos como importante vitória:
A inclusão do eixo 9 sobre Racismo, Sexismo no Plano Nacional
de Políticas para as Mulheres foi uma elaboração vitoriosa
de diferentes segmentos do movimento de mulheres, sob a
iniciativa das mulheres negras. Esta deve ser vista como uma
forma de facilitar os processos de compreensão e de elaboração
de gestora/es e formuladora/es de políticas públicas, acerca da
dimensão das desigualdades entre as mulheres e entre estas
e os diferentes segmentos de homens; bem como das formas
mais eficazes e eficientes de endereçar ações para os diferentes
segmentos de mulheres que compõem a sociedade brasileira.
Este eixo destaca as duas perspectivas fundamentais que as
políticas para as mulheres devem ter para execução de seus
objetivos de equidade, quais sejam: 1. a dimensão ideológica
e; 2. a dimensão operacional. (AMNB, 2011).

É importante lembrar sempre que toda e qualquer mudança na vida das
mulheres negras brasileiras as têm como protagonistas. As mulheres negras,
construtoras históricas da nação brasileira, para realizar o enfrentamento
às iniquidades de gênero e de raça precisam cotidianamente enfrentar a
invisibilidade que tentam lhe impingir. Atentemos para o comentário de Angla
Davis, ativista pelos direitos civis nos Estados Unidos, quando participou da
I Jornada Cultural Lélia Gonzales, realizada em 1997,em São Luís, capital do
Maranhão:
Eu sei que, com essa conferência, vocês pretendem abordar a
questão da invisibilidade forçada das mulheres negras. O fato
de, por um lado, a imagem da mulher negra representar a mãe
da cultura brasileira enquanto que, por outro lado, as mulheres
negras em geral são social, política e economicamente
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invisíveis. Como vocês sabem, nos Estados Unidos, as mulheres
negras estão lutando há décadas pela erradicação dessa
mesma invisibilidade (Davis, 1997, p. 12).

Conclusão
É importante considerar que o papel protagônico das mulheres negras
brasileiras sobretudo as militantes do movimentos sociais tem ajudado a
melhor formatar as Políticas Públicas de Gênero e de Raça. Entretanto as
respostas recebidas, ainda, são insuficientes, por partes desses setores.
De acordo com o Manifesto da Marcha das Mulheres Negras Brasileiras
2015 Contra o Racismo, a Violência e Pelo Bem Viver! essas brasileiras
constituem cerca de metade da percentagem das mulheres brasileiras e face
à presença do racismo, do patriarcado e do sexismo, bem como da exploração
de classe são detentoras das piores condições de vida de todas as pessoas que
vivem em solo brasileiro.
No que se refere à elaboração e à implementação das Políticas Públicas
de Gênero e de Raça, mesmo que para as mulheres negras elas sejam
fundamentais, vale entender que sempre haverá uma seleção nessas políticas,
sendo umas atendidas e outras não.
As respostas nunca atenderão às expectativas de todos os
grupos. Alguns grupos serão contemplados, outros não. Para os
grupos contemplados o governo terá de formular e desenvolver
ações para buscar atender suas expectativas, integral ou
parcialmente. Quando o governo busca atender as principais
(na sua percepção) demandas recebidas, diz-se que ele está
voltado para o interesse público (ou seja, para o interesse da
sociedade). Ao atuar na direção do interesse público, o governo
busca maximizar o bem estar social. (Lopes et alii, 2008, p. 7)

Concluindo, identificamos como desafios a elaboração e a implementação
de Políticas Públicas de Gênero e de Raça, destinadas às mulheres negras
brasileiras, que tenham o compromisso dos diferentes setores da sociedade
brasileira, em nível governamental, com o enfrentamento ao racismo
institucional, presente e atuante nos diferentes órgãos públicos, que, até aqui,
permanece inamovível e que tem sido responsável pelo encurtamento da vida
de milhares de mulheres negras brasileiras, quer através da morte física, como
nos casos da morte materna, quer através da morte em vida, como ocorre nos
casos em que as mulheres negras continuam vivas, mas tiveram o o seu desejo
de viver destruído, face a diferentes vitimações de que foram de racismo.
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As políticas Públicas de gênero e de raça, para ter eficiência e eficácia
precisam estar em consonância com os fins propostos pela Marcha das
Mulheres Negras 2015 Contra o Racismo, a Violência e Pelo Bem Viver! ao
apontar para que as Políticas Públicas tenham compromissos:
[...]pelo fim do femicídio de mulheres negras e pela visibilidade
e garantia de nossas vidas;
pela investigação de todos os casos de violência doméstica e
assassinatos de mulheres negras, com a penalização dos culpados;
pelo fim do racismo e sexismo produzidos nos veículos de
comunicação promovendo a violência simbólica e física contra
as mulheres negras; pelo fim dos critérios e práticas racistas e
sexistas no ambiente de trabalho;
pelo fim das revistas vexatórias em presídios e as agressões
sumárias às mulheres negras em casas de detenções; pela
garantia de atendimento e acesso à saúde de qualidade às
mulheres negras e pela penalização de discriminação racial e
sexual nos atendimentos dos serviços públicos; pela titulação
e garantia das terras quilombolas, especialmente em nome
das mulheres negras, pois é de onde tiramos o nosso sustento e
mantemo-nos ligadas ancestralidade; pelo fim do desrespeito
religioso e pela garantia da reprodução cultural de nossas
práticas ancestrais de matriz africana; pela nossa participação
efetiva na vida pública.
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Mulheres com Deficiência e a Violência
de Gênero – igualdade e inclusão
Elisandra Carolina dos Santos26

Resumo
Mulheres com deficiência constituem parcela significativa da população
brasileira, com demandas específicas de cidadania. Mobilizações recentes
apontam a diversidade entre as mulheres com deficiência, o que deve ser
observado na elaboração das políticas públicas. As desigualdades de gênero,
cruzadas com deficiências, tornam este segmento feminino mais vulnerável às
violências e discriminações, e por conseguinte, às violações de direitos humanos.
Palavras-chave: gênero; deficiência; vulnerabilidade.
Violência de gênero é uma das mais graves formas de discriminação às
26 Carol Santos, também conhecida como Carol Acessibilidade, é ativista do movimento
de mulheres com deficiência, coordena a politica do Coletivo Feminino Plural para esse
segmento.
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mulheres. No Brasil, desde 2006 a Lei Maria da Penha, que trata da violência
doméstica e familiar, prevê formas de prevenir, punir e erradicar este problema,
prevendo pena aumentada em um terço caso a vítima seja mulher com deficiência.
Desde 2013, a Lei 12.845/2013 trata da atenção à violência sexual. O Brasil é signatário
da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência (ONU) desde 2009, pelo
Decreto 6949/2009, que resultou de uma longa luta por parte dos movimentos
de todo o mundo. “Nada sobre nós, sem nós” tem sido um importante lema desse
movimento que exige a inclusão na cidadania e nos direitos.
Segundo essa Convenção, “pessoas com deficiência são aquelas que
têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as
demais pessoas. Esse documento internacional, que embasa o plano nacional
denominado “Viver sem limites”27, reconhece que mulheres e meninas com
deficiência estão frequentemente expostas a maiores riscos, tanto no lar como
fora dele, de sofrer violência, lesões ou abuso, descaso ou tratamento negligente,
maus-tratos ou exploração; e ressalta a necessidade de incorporar a perspectiva
de gênero aos esforços para promover o pleno exercício dos direitos humanos e
liberdades fundamentais por parte das pessoas com deficiência.
A violência de gênero atinge indistintamente as mulheres em nossa
sociedade. Se considerarmos que as violências simbólicas na mídia, nos
programas de entretenimento e na publicidade entra em nossas casas pela
teve, jornais, outdoors ou nas piadas, no humor, é possível dizer que todas nós
estamos expostas à violência e podemos em algum momento da vida passar
por discriminações, preconceitos e violações diversas.
Para algumas mulheres, a violência de gênero é a causa da própria
deficiência, tanto da violência de gênero, machista, como é o meu caso ou
da violência urbana, os tiros perdidos, acidentes, etc. Mas pode ser também
a vivência daquelas que já tem a deficiência ou com ela nasceram, em razão
das discriminações e desigualdades e pela vulnerabilidade que se estabelece
por nossa condição, e por vivermos numa sociedade patriarcal. No nosso
caso, a ideologia disseminada na sociedade que tem como base o padrão de
“normalidade” como o único aceito e valorizado, alimenta uma dupla violação
dos direitos humanos.
Segundo o IBGE28, as pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil
27 www.pessoacomdeficiencia.gov.br.
28 http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/indicadores/censo-2010
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correspondem 23,92% da população, somando 45,6 milhões. Metade dessa
população, em torno de 22,8 milhões são mulheres, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - 2010). Portanto, um expressivo
contingente de cidadãs que além de enfrentarem as desigualdades de gênero
existentes na sociedade, também enfrentam a falta de oportunidade, direito
e cidadania em razão da deficiência. Felizmente essa situação começa a ser
denunciada, transformada numa agenda de luta das próprias mulheres com
deficiência e do movimento de mulheres e feminista. Seminários, encontros,
oficinas tem elaborado propostas que estão sendo encaminhadas para
os órgãos públicos para serem objeto das políticas governamentais. Não
queremos ser tratadas como vítimas, mas como sujeitas de direitos capazes
de tomar nossas próprias decisões.
No entanto, há muito por fazer, pois é preciso conhecer quem somos para
nos incluir nas políticas, qualificar os serviços e questionar os padrões culturais
na sociedade. As mulheres com deficiência não são uma massa genérica, mas
um segmento específico entre as mulheres, diverso internamente, mas tendo
em comum a vivência do gênero feminino. É necessário um olhar também
específico para assegurar esses direitos e a cidadania.
Da mesma forma que a violência de gênero constitui uma ameaça a todas
as mulheres, mas acordo com seu grau de vulnerabilidade predispõe a maior ou
menor risco, também entre as mulheres com deficiência há uma diversidade.
A raça, classe social, a idade, articulada com tipos de deficiência, pode definir
níveis diferenciados de exposição. As diferentes deficiências - física, auditiva,
visual e cognitiva - se somam aquelas diversidades vão resultar em mulheres e
meninas diferentes entre si.
Mulheres com deficiência cognitiva, embora a escassez de estudos e
pesquisas, são um campo em aberto para maior compreensão do problema e
a formulação das políticas públicas. A Unicef, segundo menciona Cintra (2008)
estima que uma em cada dez mulheres no mundo é vítima de estupro ao
menos uma vez na vida. No caso das mulheres com deficiência, esse número
sobe para 3 em cada dez. Essa maior prevalência estaria assentada no desvalor
social e na ideia de que a palavra das pessoas com deficiência tem menor
credibilidade ao testemunharem em seu próprio favor.
O texto base da III Conferencia Nacional das Pessoas com Deficiência
(2012) 29 lista os tipos de violência cometidos, sendo importante estarmos
29http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_
generico_imagens-filefield-description%5D_4.pdf
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atentas a eles: isolamento forçado, confinamento e ocultação dentro da casa
da própria família; a aplicação forçada e coercitiva de drogas psicotrópicas
ou colocação de drogas na comida; a institucionalização forçada e coercitiva;
contenção e isolamento em instituições; criação de situações pretextadas
para fazer a mulher parecer violenta ou incompetente a fim de justificar sua
institucionalização e privação da capacidade legal.
São muito graves estas situações, que incluem ainda o forjamento de
rótulos de raiva e autodeclaração das mulheres como um comportamento de
“pessoas com transtorno mental e perigosas” (especialmente se a mulher já foi
internada em hospitais psiquiátricos); a negação das necessidades e negligência
intencional; a retenção de aparelhos de mobilidade, equipamentos de
comunicação ou medicação que a mulher toma voluntariamente; as ameaças
para negligenciar ou cancelar apoios ou animais assistentes; a colocação
de mulheres em desconforto físico ou em situações constrangedoras por
longo período de tempo; ameaças de abandono cometidas por cuidadores e
violações de privacidade.
A violência sexual tem sido uma experiência de muitas mulheres com
deficiência, três vezes maior do que das mulheres em geral. Estupro e abuso
sexual cometidos por membro da equipe ou por outro paciente internado em
instituições; a restrição, desnudamento e confinamento solitário que replica o
trauma do estupro; aborto forçado; e esterilização forçada.
Tendo em vista que mulheres com deficiência estão lutando pelos seus
direitos participando de conferencias nacionais e lutando pela implementação
da Convenção Internacionais sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e
de políticas nacionais e locais, há um novo patamar de onde falamos, que é o
da cidadania e direitos humanos.
Nessa perspectiva, as mulheres com deficiência do Rio Grande do
Sul buscam fortalecer uma estratégia conjunta de ação, em parceria com o
movimento de mulheres. Queremos caminhar juntas e apresentar a toda a
sociedade nossa posição sobre todos os temas que nos dizem respeito, em
especial aqueles que nos afetam pelo pertencimento ao gênero feminino e
por vivermos uma condição particular.
Falando concretamente, é preciso pensar que cada política pública
nas áreas da saúde, educação, trabalho, assistência, esteja qualificada para
oferecer a atenção adequada. Por exemplo, como assegurar que uma mãe com
deficiência, de filho menor, pode acompanhar seu/sua filho/a na internação
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hospitalar se não há vagas adaptadas para acompanhantes com deficiência?
Como assegurar a privacidade no atendimento na Delegacia da Mulher sem
que haja um balcão rebaixado, uma sala adaptada, tradutores e intérpretes em
Libras? E quando se deixará de ouvir profissionais a admitir a essas mulheres
que não sabem lidar com a sua saúde sexual e reprodutiva?
E especificamente em relação à violência de gênero, as mulheres com
deficiência vem elaborando um conjunto de propostas30, com base na
aplicação da Lei Maria da Penha e nas políticas de enfrentamento, entre as
quais destacam-se:
•

Incluir a transversalidade da temática das mulheres com deficiência nas agendas de todas as políticas públicas das diversas secretarias estaduais e municipais, em especial de educação, saúde,
assistência social, trabalho, entre outras;

•

Capacitar agentes do serviço público (executivo, legislativo, judiciário, MP) para prestar atendimento adequado a mulheres com
deficiência nas mais diversas áreas, mas em especial na área da
saúde e violência, para que atuem de forma humanizada no atendimento às mulheres com deficiência.

•

Consolidar e fortalecer as redes de atendimento da política pública
para mulheres com o recorte gênero e deficiência, adaptando e tornando plenamente acessíveis todos os equipamentos para atendimento às mulheres em situação de violência (centros de referencia,
delegacias, casas abrigo, juizados) de forma a assegurar acesso e

privacidade nesses locais.

•

Garantir e divulgar levantamentos de dados sobre violência contra as mulheres com deficiência junto aos juizados especializados,
que devem ser ampliados na perspectiva na inclusão.

•

Incluir no formulário do Boletim de Ocorrência o item “deficiência”.

•

Difundir a Lei Maria da Penha na rede de ensino, garantindo os
formatos acessíveis e fortalecendo a cultura de respeito entre os
gêneros e a diversidade entre as pessoas.

Sabemos que são necessárias profundas mudanças culturais para
30 Os itens destacados constam da Carta das Mulheres com Deficiência elaborada para
ser entregue ao Governo Estadual em agosto de 2014.
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dar fim aos preconceitos em nossa sociedade. Tanto a desigualdade entre
homens e mulheres, como entre pessoas que não se enquadram nos padrões
considerados “normais” só podem ser vencidos com o respeito, a inclusão
de todas as pessoas na cidadania ativa. Respeito, tolerância, vigilância para o
cumprimento dos direitos mais simples aos mais complexos. Por acreditarmos
na universalidade dos direitos humanos, afirmamos que os direitos só serão
de fato humanos se as mulheres estiverem incluídas, e entre essas estamos
nós, mulheres com deficiência.
CINTRA, Flávia. Mulheres com Deficiência. In : Convenção sobreDireitos
das Pessoas com Deficiência Comentada. SEDH/CORDE, 2008. Pag. 37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/
d6949.htm
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da patologia à cidadania: reflexões Sobre
a situação de Gueis, Lésbicas, Travestis e
Transexuais na Sociedade Brasileira
Célio Golin31

Resumo
A atual situação em que vivem os LGBTTs no Brasil é fruto de um processo
histórico que perpassa as instituições de poder e suas ideolgias. O caldo cultural
onde de como os homoessexuais são vistos com desviantes de um norma é fruto
deste processo histórico. A clandestinidade a qual foram submetidos acaba
contribuindo para os mais variados tipos de violências e exclusão. Hoje sabemos
que em espaços como trabalho, escola, família e saúde, os homossexuais ainda
encontram dificuldades de convivência e acabam muitas vezes nestes espaços
que seria de acolhimento, mais um lugar de exclusão.
Palavra chave: visibilidade; clandestinidade; sexualidade; religião; poder.
Se hoje falar de direitos de lésbicas, gueis, travestis e transexuais é
algo rotineiro, em 1991 quando surgiu o Nuances isto ainda causava muita
desconfiança e dúvidas por parte de muita gente. Muitas pessoas inclusive
gueis, questionavam a validade de tratar destas questões na sociedade, pois,
para estes, o armário ainda era a melhor opção. Nós do nuances, sabíamos
que o processo que excluía estes sujeitos do direito à cidadania tinha razões
culturais. O primeiro passo foi se articular politicamente e propor o debate
público, rompendo com a clandestinidade que o tema sempre foi tratado.
Quando se fala de sexualidade, é bem comum aparecerem argumentos
do tipo: a sexualidade é privada e diz respeito a cada um. Este argumento não
explica nem da conta das várias situações onde os sujeitos são expostos, na sua
intimidade, a situações de violência e de constrangimento moral em virtude
de sua sexualidade. Este contexto nos permite entender que a sexualidade,
apesar de ser de foro íntimo, na nossa cultura é uma questão moral que é
usada para qualificar e desqualificar os sujeitos e por isto é pública e política.
A sexualidade aparece nas mais variadas situações na vida das pessoas,
31 Militante do nuances - grupo pela livre expressão sexual
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como trabalho, escola, família nos espaços públicos, sempre permeadas por
relações de poder. Nesta medida, ela rompe com o privado e se torna mais
uma das questões de interesse social e coletivo. É por este motivo que existe
o movimento organizado, para denunciar e expor esta demanda relativa a
pessoas que sempre estiveram de alguma forma excluídas e invisibilizadas do
processo democrático.
Para compreendermos o local social e político aos quais os homossexuais32
vivem, é necessário ter uma visão histórica dos processos que se constituíram
através das relações de poder que a humanidade vem construindo. Não
podemos deixar de salientar que a sexualidade humana sempre foi alvo de
muita disputa, por se tratar de uma das manifestações mais importantes da
vida das pessoas e, por consequência, da própria sociedade.
São vários os fatores e momentos históricos nos quais a sexualidade
foi tratada pelas instituições de poder como: Religião, Ciência e Estado
através de leis criminalizando os atos homoeróticos, pela política através de
leis preocupada em proteger a família dos desviantes, a ciência, psicologia,
psiquiatria, tentando explicar o que deu errado no processo de formação,
e hoje, mudando o foco, pelas ciências sociais, antropologia, com uma
abordagem de cunho social, sem procurar causas e sem valoração moral.
Neste processo histórico, foram muitos os tipos de tratamentos dados aos
homossexuais, dependendo da cultura, das relações de poder de cada época
e principalmente da moral sobre a sexualidade. Todas estas instituições e
poderes em maior ou menor grau colocaram de forma majoritária a sexualidade
dos homossexuais numa perspectiva negativa e sempre associada a um tipo
de desvio moral, sexual e de caráter. A naturalização da sexualidade ligada
à reprodução como fim, defendida pela religião católica e fundamentalistas
como algo divino, não corresponde às práticas sexuais vividas pela maioria
esmagadora das pessoas. Pergunto: O que tem de natural na sexualidade
humana? A sexualidade é só para reprodução? As pessoas vão para a cama
para reproduzir ou para ter prazer?
Todo este histórico contribui decisivamente para alimentar o senso
comum da população que percebeu na sua grande maioria, os homossexuais
como cidadãos de segunda categoria, e como conseqüência legitimando
atitudes de exclusão e violência.
32 Uso o termo homossexual para não deixar o texto repetitivo, pois sempre que preciso
me referir, teria que usar lésbicas, gueis, bissexuais ,travestis e transexuais, ou LGBTT que
empobrece o texto.
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Hoje a forma de como o debate vem se constituindo, mudou o foco,
rompendo com explicações dos porquês, da condenação moral para o direito
à privacidade, direitos civis e à dignidade humana. A visibilidade rompe com
a clandestinidade e com a visão destas pessoas, como imorais, pervertidas
ou desviantes. Reflexo disso é os jovens protagonizando sua história, pois já
têm outros referenciais que não aqueles negativos, pejorativos, mas como
afirmação da cidadania e do direito à liberdade e ao prazer.
Temos clareza que hoje estamos num outro momento, que requer outras
estratégias no debate e nas disputas políticas, pois os conservadores estão por
ai, e todo este reconhecimento social que temos conquistado provoca reações
de conservadoras e fundamentalistas.
A grande visibilidade política e principalmente as paradas, que apesar das
críticas de alguns, de ser uma festa, têm um componente político fundamental
neste processo. Em 1997, quando o nuances organizou a primeira Parada Livre
sabia que as ruas eram lugar de luta. A decisão do STF, de reconhecimento
das relações homossexuais é o reflexo das Paradas que acontecem em todo
o país. A sexualidade exposta nas paradas vem mexendo com os setores
conservadores que reagem com um discurso usado em décadas passadas, de
atacar os homossexuais, colocando-os como vilões da decadência da moral
familiar, associando as velhas questões como prostituição, abuso sexual e
pedofilia. Esta visão se confirma pelo discurso proferido pelo deputado federal
do Partido Progressista Luis Carlos Henze, que disse que negros, índios e gueis
é tudo o que não presta na sociedade.
Estas declarações acabam contribuindo para legitimar agressões que
gueis, lésbicas transexuais e travestis vêm sofrendo em pleno espaço público,
como as que aconteceram em plena Avenida Paulista. É importante ressaltar
que, nestes eventos de violência, a opinião pública, a polícia e a própria mídia,
na maioria das vezes, têm se colocado de forma solidária e dando um destaque
importante para o tema, coisa que alguns anos atrás não se via, mostrando
que o cenário é outro.
O movimento social como protagonista de uma nova agenda para o
debate público, vem propondo uma nova dinâmica no debate em torno da
sexualidade e da luta por reconhecimento de direitos. As ONGs trazem com
suas demandas políticas, questões que rompem tabus, até então cristalizados
no senso comum da sociedade. Reflexo disto é o interesse que faz com que a
academia cada vez mais desvende e perceba que existe uma complexidade
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muito grande nas expressões das sexualidades. São vários os trabalhos e áreas
envolvidas no assunto. O que vem contribuído para isto é a visibilidade dos
comportamentos e formas de sociabilidades desta população e expressões de
sexualidades.
O espaço da margem revela uma riqueza muito grande de possibilidades,
que move todo um campo da sociedade que encontra neste ambiente
marginal, a possibilidade de realização de desejos fora dos padrões
reconhecidos e legitimados socialmente. A prostituição, tanto das travestis
de garotos de programa, é um dos tabus mais polêmicos para nossa moral
sexual, inclusive para muitos grupos de militância guei. Muitos gueis
higienizados e conservadores condenam a visibilidade dos corpos nas paradas
e ingenuamente acham que se submetendo a lógica heterossexista vão
garantir direitos. Isto é importante ressaltar para desmistificar a idéia de que
os gueis, lésbicas, travestis e transexuais estão num mesmo campo político. A
sexualidade é uma das expressões que compões a personalidade e ideologia
dos sujeitos. O nuances já rompeu com esta visão há muito tempo.
Na verdade o campo da prostituição traz a tona outros atores sexuais
“invisíveis” para o debate, que são os clientes que usufruem destes serviços.
A condenação moral que sofrem as travestis e garotos de programa, nunca
vem acompanhada pelo outro lado da moeda, que são quem os procuram, e
porque os procuram.
Para o nuances, o debate em torno da sexualidade sempre foi prioritário,
pois entendemos que o poder de contestação a partir do que é considerado
marginal nos possibilita a desconstrução da moral heterossexista e cria novos
paradigmas sobre o uso do corpo e da sexualidade, inclusive questionando a
falsa normalidade da heterossexualidade.
No campo do direito, também existem formas próprias de entender a
questão. O termo homoafetivo, muito em voga hoje, defendido a partir da
idéia, de que, para garantir direitos se usa o argumento da afetividade, do amor
como elemento central empobrecendo o debate. Outra linha de abordagem
na qual o nuances acredita e luta, é que a conquista de direitos devem se
dar pelo princípio da dignidade humana, onde o debate não fica refém da
heterossexualidade como parâmetro.
Fernando Pocahy (2009) fala num giro vertiginoso, nos idos dos anos 80,
que reordena não somente a pauta da agenda do movimento homossexual
mundial e o recém estruturado movimento brasileiro. A aids passa a funcionar
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como uma marca nova e central na ação do dispositivo da sexualidade
reformatando as culturas sexuais mundiais, figurando como uma questão
que dizia (diz) respeito às vidas marginais e como um castigo ou presunção
do adoecer como signo de morte. Deparamos-nos com uma virada política
no movimento de liberação homossexual, cuja palavra de ordem “sair do
armário” passa a ecoar como sinal de exposição ao risco da violência e de um
isolamento social ainda mais perverso, produzindo uma nova mobilização e
exigindo cada vez mais a afirmação de uma identidade social, como estratégia
política.
Para deixar isto ainda mais significativo, a aprovação pelo Superior
Tribunal Federal (STF) do reconhecimento da união estável entre pessoas do
mesmo sexo tem um peso histórico na luta do movimento social brasileiro. Esta
conquista não está restrita aos homossexuais, mas aponta para pensarmos a
democracia enquanto um valor fundamental no processo social. A posição
do ministro Carlos Ayres Britto, que em sua defesa a favor da aprovação do
projeto demonstra isto quando diz: “O sexo não pode ser usado como motivo
para tornar as pessoas desiguais perante o Estado”.
Além das questões práticas envolvidas nesta decisão, ela tem um
significado político e simbólico que sinaliza outro momento histórico. Se junta
a esta vitória o debate muito importante sobre a separação do Estado e da
religião, fortalecendo o reconhecimento de que o Estado deve ser laico, e
que o mesmo não pode ficar de refém de crenças religiosas, muito menos ser
pautado por elas.
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Políticas Públicas para LGBT: respostas
contemporâneas para a inclusão das
diversidades sexuais e de gênero
no estado do Rio Grande do Sul
Amilton Gustavo da Silva Passos33

Resumo
Esse texto faz um breve apanhado de ações públicas que tenham como objetivo
garantir e defender os direitos da população LGBT no estado do RS.

Contextualização
Durante muito tempo se pensou que as categorias homem e mulher
nomeassem os únicos dois lugares possíveis que se pudesse assumir em nossa
sociedade. Que um conjunto de características fosse invariavelmente ligado
ao que chamamos de homem e mulher. O que era sugerido, que ainda hoje é
possível observar, é que tudo o que sabemos e esperamos do que chamamos de
homem e mulher sempre existiu. Além disso, tais diferenciações estariam ligadas
às diferenças biológicas que o corpo apresentava (LOURO, 1997). Era impensável
qualquer tipo de relativização nessas estruturas justamente com sua vinculação
inequívoca ao biológico. Em linhas gerais, se o sexo biológico ocupava um status
de pré-reflexivo, ou seja, se era considerado um dado politicamente autônomo,
a vinculação do ser homem ou ser mulher, ao que era assumido como marca
pré-existente, alojava tais parâmetros no campo do incontestável.
Certamente, uma transformação na forma que enxergamos nós mesmos
e os outros surge com as teorizações das feministas anglo-saxãs no final da
década de 80. Joan Scott (1989) passa a marcar uma separação entre gênero
(gender) e sexo (sex). A teórica rejeita qualquer determinismo biológico ao dizer
que as diferenciações baseadas no sexo têm um caráter fundamentalmente
social. Essa perspectiva não negava a matriz sexuada do corpo, mas, ao
contrário, enfatizava o caráter social e historicamente construído, o gênero,
que se desenhava sobre o corpo. Ela enfatiza, ainda, que, através da linguagem,
as representações de gênero são trazidas para a prática social e se constituem
através de um processo histórico e político.
33 Mestre em Educação UFRGS. Assessor Técnico em Educação da ONG Igualdade-RS
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Para assumirmos que gênero e sexo funcionem discursivamente, estaria
implícita uma relação exclusiva e invariável entre os dois. Dessa maneira,
se fosse o gênero um parâmetro completamente independente do sexo, o
primeiro produziria para si um status radicalmente flutuante. Ou seja, não
haveria graves implicações sociais em designar como homem um corpo
masculino ou um feminino e vice-versa (BUTLER, 2003). Dessa forma, não
há como pensar o sexo e o gênero como independentes um do outro. A
compulsoriedade que vincula o gênero ao sexo não apenas expõe a negativa
ao caráter natural do que entendemos por sexo; mas, mais do que isso, indica
que o conceito de “sexo natural” nada mais é que uma produção históricodiscursiva que estabelece o sexo como pré-discursivo, suspenso de qualquer
crítica e anterior a cultura. Dessa forma, a estratégia que produz esse status
incontestável do sexo subsidia sua estrutura biologicamente assegurada.
Outro ponto que se acopla a esse entendimento do gênero e do sexo,
sendo estes produtos indissociáveis de uma trajetória discursiva, diz respeito
ao desejo. Como resultado de uma prática comum no pensamento moderno,
somos culturalmente ensinados e conduzidos a uma tentativa obsessiva de
classificar e separar tudo que nos rodeia em categorias. Mais que isso, somos
levados a categorizações dicotômicas, ou seja, pensamos as coisas que nos
rodeiam como pólos de uma oposição linear (LOURO, 1997). São, portanto,
um dos pólos dessa separação dicotômica, o sexo masculino identificado
por série de características biológicas e sociais agrupadas pelos parâmetros
de masculinidade da nossa época (pênis, pêlos, ausência de seios, pomo-deadão, força, agressividade, objetividade, raciocínio lógico) e que apresenta
desejo pelo sexo oposto. Sendo o outro o sexo feminino, identificado da
mesma forma, sendo referente ao parâmetros de feminilidade da nossa época
(vagina, seios, quadril largo, afetividade, delicadeza, maternidade).
Tais parâmetros, subsidiados pelo que se construiu como “verdade” sobre
o sexo, produzem as formas coerentes de se viver o gênero, estabelecendo,
consequentemente, qualquer outra forma como incoerente. Ancoradas
em identidades culturalmente instituídas do que é ser homem ou mulher
(enfatizando, portanto, a dicotomia), essa matriz heterossexual exige
compulsoriamente que certos tipos de identidade não possam existir
(BUTLER, 2003). Ao passo que institui certa identidade como culturalmente
inteligível, torna-se inevitável a disseminação de outras identidades de gênero
e sexualidades, bem como suas múltiplas possibilidades de combinação, como
dissidentes e/ou desviantes.
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As pessoas que não se vêem pertencentes aos parâmetros normativos de
inteligibilidade têm sua vida sistematicamente negada em múltiplas instâncias
socio-culturais. A violência física e psicológica que gays, lésbicas, bissexuais,
travestis, transexuais ou qualquer outra pessoa considerada dissidente
da norma heterossexual é apenas um dos elementos que constituem os
mecanismos de reiteração dessa norma. A negação do reconhecimento de
suas identidades em instâncias públicas como hospitais, escolas, prisões,
acompanha tais sujeitos na construção de suas experiências constitui as
ferramentas de um mecanismo de exclusão social brutal e eficiente. Entretanto,
certas iniciativas no campo das políticas públicas de inclusão da diversidade
sexual e de gênero vêm, aos poucos, produzindo possibilidades de acesso a
esse grupo.
No que diz respeito às demandas da população de Travestis e Transexuais
no Brasil, o primeiro conjunto de públicas que contemplou esse grupo foi o
Programa Nacional de Direitos Humanos 2 (PNDH 2), divulgado em 2002 durante
a o mandando do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Contudo, tais
medidas não foram assimiladas por nenhum órgão público como diretrizes
para políticas públicas (MELLO, BRITO, MAROJA, 2012). Mesmo levando em
consideração a atuação do movimento social, bem como o surgimento dos
primeiros representantes declarados do público LGBT, as medidas e as ações
que se tornaram efetivas surgiram apenas nos últimos anos.
No que diz respeito ao estado do Rio Grande do Sul, algumas medidas
vêm conquistando espaço como, por exemplo, o Rio Grande Sem Homofobia
que visa garantir e defender os direitos da população LGBT. Dentre as principais
ações desse programa está a instituição da carteira de nome social. Uma das
demandas mais recorrentes no que diz respeito às travestis e pessoas trans*
é o tratamento pelo nome social. O nome de registro, dado ao nascimento,
sugere sobre o corpo dessa população um gênero ao qual não se identificam,
fazendo com que o chamamento por esse nome provoque situações de
constrangimento.
Dessa forma, a partir do decreto de número 48.188 de 2011, assinado
pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, tornou-se possível a expedição
da Carteira do nome social para travestis e pessoas trans*.
O documento, fundamentado em princípios como a dignidade
da pessoa humana, a igualdade, a liberdade e a autonomia
individual, dispõe acerca do tratamento nominal, da inclusão
e do uso do nome social de travestis e transexuais nos registros
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estaduais relativos a serviços públicos prestados no âmbito
do Poder Executivo do Rio Grande do Sul. Sua previsão,
em essência, recai no direito à escolha de nome social,
independentemente de registro civil, bem como na imposição
do respeito de todos. (AGUINSKY, FERREIRA, RODRIGUES, 2013.
p. 6)

Essa medida, embora pioneira e de fundamental importância na garantia
de direitos da população de travestis e pessoas trans*, também possui suas
limitações. Mesmo sendo um documento de identificação oficial expedido
pelos Institutos de Identificação, a carteira de nome social tem validade apenas
no estado do Rio Grande do Sul. Além das limitações de ordem geográfica, o
uso desse documento encontra resistências ao ser apresentado em órgãos
públicos. São comuns relatos do desrespeito ao tratamento pelo nome social
em hospitais, escolas, presídios etc.
Talvez outra limitação, dessa vez no âmbito conceitual da existência do
documento, torne a Carteira do Nome Social mais um instrumento de reiteração
das normas de gênero. O conceito dessa documentação como uma alternativa
à Carteira de Identidade produz sobre aquela que a usa, a confirmação da
sua condição de sujeito desviante das normas de gênero. De certa forma a
Carteira de Nome Social será sempre uma documentação alternativa, sendo
a Carteira de Identidade o registro real daquela pessoa. Partindo dessa linha
de raciocínio, tornou-se urgente um investimento público na consolidação
de políticas que proporcionem o fácil acesso da população de travestis e de
pessoas trans* à retificação de seu nome de registro.
Outra ação que se fez possível através do Programa Rio Grande Sem
Homofobia, em uma parceria entre a ONG Igualdade-RS, Secretaria de Estado
dos Direitos Humanos, SUSEPE e Brigada Militar, foi a criação de uma galeria
específica para abrigar travestis, gays e seus maridos (ala GBT) no Presídio
Central de Porto Alegre (PCPA). Hoje o PCPA é considerado um dos piores
estabelecimentos prisionais do País, o que se reflete nas constantes denúncias
de superlotação veiculadas por diferentes mídias, bem como na recorrência
desse tema em estudos que se inserem nesse espaço e nesse contexto.
Mesmo levando em consideração o estado aparentemente decadente do
PCPA, eis que surge um espaço que abriga um grupo considerado, dentro de
uma hierarquia prisional. Galerias com até 200% de lotação contrastam com
ala GBT que nem mesmo atinge o número máximo de apenados. A podridão
e a doença comuns nos outros espaços não ocorrem nessa ala que é limpa e
organizada.
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Em meio a essa relação paradoxal, a galeria emerge como reposta a
uma demanda real referente às constantes práticas de violência sofridas por
essas pessoas. A existência da ala GBT protege efetivamente a população de
travestis, bem como os gays e os maridos, dos atos cotidianos de tortura física
e psicológica aos quais essas pessoas estavam expostas. Além da galeria em
si, a ONG Igualdade-RS realiza visitas periódicas referentes a um projeto que
prevê atenção a esse público nas esferas do direito, da assistência social e da
psicologia.
Mesmo considerando o benefício imediato concedido a população
em situação de cárcere que se identifica como travesti, gays ou maridos das
travestis, certamente a existência da galeria também possui suas limitações.
Devido à medida de segurança institucional que torna a ala possível, bem como
fruto de práticas homo-transfóbicas institucionais, o acesso a alguns direitos
previstos em lei são negados como, por exemplo, a impossibilidade de acesso
à escola do PCPA (FERREIRA, 2014). A existência de ala também desencadeia
uma série de efeitos jurídico-discursivos que modificam as estratégias de vida
em meio ao cárcere (PASSOS, 2014).
Não há como negar que a pauta dos direitos da população LGBT ocupa
um local de centralidade na ordem do discurso resultando num avanço
das ações que procuram garantir os direitos historicamente negados a essa
população. Entretanto, é preciso uma leitura crítica dessas ações na tentativa
de identificar seus pontos de limitações com o objetivo de propor novas
estratégias de tornar as demandas dessa população visíveis.
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As políticas públicas de gênero: avanços
e desafios – Mulheres Idosas
Najla Maria Rodrigues dos Santos34

Resumo
O presente estudo tem por finalidade relatar algumas experiências no atendimento
de vítimas idosas, em sua maioria mulheres, que tem sua situação agravada em
decorrência da fragilidade física e emocional, e da dificuldade enfrentada em
romper os laços familiares com seus agressores. Numa sociedade que discrimina
tantas condições, é importante que o governo realize o planejamento e a
execução de políticas públicas eficazes, para que nossos idosos sejam respeitados,
valorizados e não mais discriminados.
Palavras Chaves: idoso; Violência; violência contra idosos; maus tratos;
dignidade humana

Durante o período de 2006 até 2013, desempenhei minhas atividades
de escrivã de polícia na Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso de Porto
Alegre- DPPI, na chefia do Cartório. Até então eu nunca havia trabalhado numa
Delegacia Especializada e desconhecia como era o trabalho da Delegacia do
Idoso.
Na verdade, fui parar meio por acaso na Delegacia do Idoso, pois naquela
época, ano de 2006, eu era lotada em uma Delegacia de Polícia Distrital da
capital e fui designada para auxiliar em um trabalho na Delegacia Regional;
em razão de mudanças de chefia, o Delegado de Polícia, então Diretor da
Delegacia Regional, passou a responder pela Delegacia do Idoso, e pediu que
eu e mais outra colega déssemos um apoio cartorário aquela Delegacia.
Lembro como se fosse hoje, que minha primeira “missão” foi acompanhar
um comissário de polícia, chefe da seção de investigação da DPPI, para
identificar e intimar um “estelionatário” que costumava dar golpe em
“mulheres idosas” nos bailes da terceira idade (nas matines) que ocorriam em
certo estabelecimento localizado na Avenida João Pessoa, nesta capital. Então
acompanhei o comissário até o local, um tanto curiosa com aquela diligência.
34 Inspetora de Polícia. Especialista em Segurança Pública e Justiça Criminal (PUC/RS);
especialista em Ética e Educação em Direitos Humanos (UFRGS).
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Era uma tarde fria, mês de julho, e ao som dos “embalos de uma tarde”, salão
cheio, lá estavam eles: os idosos, em sua maioria, mulheres, dançando, se
divertindo, alegres. Meu colega se divertia com as senhoras que o olhavam,
jogavam um charme e puxavam assunto! Naquele ambiente eu me senti muito
bem, fiquei observando aquele público da terceira idade: eram senhoras bem
vestidas, “produzidas” para a ocasião, que dançavam alegres com seus pares,
os quais também estavam muito bem alinhados em seus “ternos”; ainda me
chamou a atenção que os pares nem sempre eram formados por um homem
e uma mulher, muitos pares eram de mulheres, predominância, portanto,
do sexo feminino. Bem, quanto ao nosso “golpista”, naquela tarde ele não
apareceu, e no caminho de volta, o comissário me contou que adorava aquele
trabalho na delegacia do idoso, que os idosos eram pessoas muito carentes e
que muitas vezes, pelo fato de receberem atenção quando iam na delegacia,
ficavam seus amigos; ele me disse que tinha muita pena daquelas pessoas,
pois eram muito carentes e suas famílias não se importavam com elas, e que
também eram vítimas de violência por parte de seus familiares.
À noite, em casa, fiquei pensando sobre minha “diligência” e sobre os
novos caminhos da minha vida profissional. Infelizmente, o que eu vi nos anos
que se seguiram, em sua grande maioria, foi um cenário bem diferente do que
presenciei naquela minha primeira diligência.
Na manhã do dia seguinte, lá estava eu no cartório da Delegacia de
Polícia de Proteção ao Idoso, lendo ocorrências, disque-denúncias, requisições
do Ministério Público, enfim, me familiarizando com o funcionamento da
delegacia, quando chegou um casal de idosos com uma intimação para o
cartório.
Ao atendê-los, observei a idosa: uma senhora aparentando 70 anos,
pequenina e com um casaco de pele de “oncinha”, óculos de lentes muito
grossas, praticamente nem falava, parecia assustada; ele, com uma pasta
tipo executivo, muito falante, só dizia : fulana, não é verdade?” “diz aí prá
dotora”; e ela, tão simples, tão frágil, acenava afirmativamente com a cabeça
sem pronunciar uma palavra sequer. Fiquei observando o casal, um pouco
intrigada com o comportamento deles e perguntei para a colega responsável
pela intimação do que se tratava.
Ela respondeu que aquele casal seguidamente comparecia na delegacia,
pois a idosa possuía várias ocorrências em que era vítima de estelionato e
também de ameaça e injúria por parte do companheiro.
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Mal sabia eu que aquela idosa de “casaco de oncinha” (como
carinhosamente passamos a nos referir a ela) eu veria muitas outras vezes e
que aquele caso, como tantos outros que atendi, fazia parte de um ciclo de
violência doméstica, em que as vítimas, mulheres idosas, iam até a delegacia
para registrar ocorrência contra seus companheiros, filhos ou netos, e, passado
alguns dias, retornavam para “retirar a queixa”, por medo, represália ou ainda
pelo vínculo sentimental que mantinham com seus algozes.
Infelizmente a idosa do “casaco de oncinha” faleceu em 2012, em razão
dos maus tratos praticados pelo seu companheiro, o qual apresentava visíveis
sinais de perturbação mental, também necessitando de cuidados. Como o
casal não tinha filhos, coube ao Ministério Público intervir na situação.
O tema da violência contra idosos comporta uma complexidade muito
grande de fatores. Do ponto de vista antropológico e cultural, esta violência
está diretamente ligada à elevação de uma consciência de direitos.
O fato de que as pessoas estão vivendo cada vez mais é o dado demográfico
e sociológico mais importante do final do século XX. O envelhecimento da
população está diretamente ligado ao aumento da expectativa de vida
porque a mudança na distribuição etária de um país altera o perfil das
políticas sociais, exigindo estratégias e implementação de benefícios, serviços,
programas e projetos relacionados à promoção dos direitos humanos dos
idosos, notadamente quando se tem em vista que significativa parcela desse
segmento encontra-se em situação de abandono ou sendo vítima de maus
tratos, praticados na maioria das vezes pelos próprios familiares, além da
violência psicológica e financeira a que são submetidos no seu ambiente
familiar.
A maioria das vítimas são mulheres, em razão da histórica marginalização
a qual este gênero está submetido. Devemos considerar ainda, o fato de que as
vítimas de maus-tratos, praticados pelos familiares, principalmente as idosas,
em virtude de sua fragilidade física e emocional, temem denunciar os seus
agressores por medo de sofrer represálias e também, em virtude de, muitas
vezes, nutrirem sentimento de afeto em relação aos seus algozes.
Segundo Minayo, (2005) a violência contra idosos é um fenômeno de
notificação recente no mundo e no Brasil. A vitimização desse grupo social, no
entanto, é um problema cultural, de raízes seculares e suas manifestações são
facilmente reconhecidas desde as mais antigas estatísticas epidemiológicas.
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Para evitar que as diversas formas de violência contra a pessoa idosa
seja banalizada na sociedade, torna-se essencial desencadear um processo
sólido de informações sobre os direitos desse segmento, como a prática de
ações simples e consistentes executadas pela rede de atendimento à pessoa
idosa. Não basta, no entanto, conhecer quais são os órgãos que compõem a
rede, mas é essencial que além de sua identificação, sejam conhecidas suas
atribuições e limites legais, com o pré-estabelecimento de uma definição de
fluxo entre os órgãos que compõem essa rede de atendimento.
Para que esse processo de informação e de ações dissemine-se pela
sociedade, é preciso explicar às comunidades e aos agentes públicos o papel
das instituições que possuem a responsabilidade de proteger as pessoas
idosas, e estimular as autoridades responsáveis por essas instituições a agir
adequadamente, de maneira que os cidadãos não tenham medo de denunciar
qualquer situação de violência ou maus-tratos praticados contra o idoso e
possam se dirigir aos órgãos adequados a receberem a denúncia.
Na Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso-DPPI observei o crescente
aumento no número de ocorrências registradas, sendo que tais ocorrências
não eram apenas criminais; os idosos passaram a buscar a delegacia de polícia
para noticiar também, a falta de afeto por parte dos filhos/filhas, conflitos
familiares, questões de saúde (falta de medicamentos, falta de vagas nos
hospitais, demora na realização de consultas e exames médicos), questões
cíveis, relações familiares fragilizadas e outros tipos de denúncia de caráter
social e assistencial que não são tipificados como ocorrências criminais, mas
contribuem para o aumento da demanda na delegacia de polícia.
No trato com a pessoa idosa aprendi que mesmo não havendo a prática do
crime, é importante o acolhimento, a escuta e o encaminhamento correto do
idoso aos órgãos da rede de atendimento para que ele não seja “ revitimado”, nem
se torne um peregrino em busca de solução para seus problemas. Como já citei
anteriormente, muitas vezes a pessoa idosa quer apenas ser ouvida e receber atenção.
Em meu trabalho de conclusão (2012) para uma Especialização na área
de Direitos Humanos, realizei um estudo intitulado Violência Contra Idosos:
Identificação dos Crimes e a Interface com a Rede de Atendimento ao Idoso,
em que desenvolvi uma análise das informações contidas nas ocorrências
criminais da DPPI que geraram a instauração de procedimentos policiais com
posterior remessa ao Poder Judiciário, tendo como vítima o idoso (60 anos ou
mais) no período de junho de 2011 a junho de 2012.
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O estudo identificou, por exemplo, que os idosos, em sua maioria
mulheres, são vítimas da violência física, psicológica e patrimonial, praticada
no âmbito familiar. Os crimes mais denunciados foram Ameaça, Lesão,
Corporal, Maus Tratos, Furto, Estelionato, Perturbação da Tranquilidade
e Apropriação Indébita. Quanto aos agressores, a pesquisa mostrou que
são os filhos/filhas, netos /netas, noras e genros as pessoas que praticam a
violência contra os idosos. Importante também foi diagnosticar que o papel
da delegacia de polícia é peça importante para a resolução dos conflitos, pois
no entendimento da pesquisa, as denúncias, sejam de caráter criminal ou não,
devem passar pela intervenção da polícia.
Com relação ao perfil da vítima, no caso das mulheres idosas, a situação
se agrava em decorrência da fragilidade física e emocional, e também da
senilidade das vítimas. Isso porque existe a dificuldade enfrentada pela vítima
no rompimento da relação violenta. A coerção sofrida na relação familiar
com o autor da violência, o medo do rompimento dos vínculos familiares, do
abandono e da solidão, implica numa resistência à denúncia das violências
sofridas. No caso da mulher idosa agredida, muitas vezes viúva, o filho e
autor é também sua única companhia. Por isso mesmo quando denunciam, a
resistência se transmite no desejo expresso, no próprio boletim de ocorrência,
de não levar o caso adiante, mas de tê-lo apenas como ““resguardo de direito”.
Nós estamos no mundo como observadores, usamos uma linguagem própria,
tudo a partir de um determinado contexto; a forma como nos relacionamos é que pode
definir se nos tornaremos humanos ou desumanos. Nesse contexto é que a ética vai sendo
construída. São nossas ações, nossas escolhas e atitudes que tomamos que se traduzem
em direitos humanos. Quando escolhemos ser operadores dos direitos humanos,
nessa construção, muitas vezes, cometemos erros, violações, discriminações, atos de
desigualdade, mas não podemos fugir da responsabilidade moral e ética de multiplicarmos
nossos conhecimentos e propiciarmos as condições necessárias para assegurar e garantir
os direitos humanos de todas as pessoas.
O grande desafio para o século XXI é contribuir para a formação de uma cultura de
respeito à dignidade humana que leve à transformação das estruturas socioeconômicas
que geram desigualdades, exclusão e as diversas formas de violência.
O idoso de nossa sociedade está vulnerável e sujeito à prática de diversos
tipos de violência (psicológica, física, patrimonial, negligência, abandono),
cometida por quem deveria estar cuidando e não maltratando. Porque quem
deveria cuidar, agride? Será que ambos, de certa forma, não estão tendo seus
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direitos violados? Mesmo sabendo que o envelhecimento é inevitável e que
estamos nos encaminhando para sermos, em 2025, o 6º país em população de
idosos, as políticas públicas para a pessoa idosa ainda se mostram ineficientes.
Nossa sociedade que discrimina tantas condições, também discrimina o
idoso. Discriminação ao idoso sim, pois a sociedade cultua os jovens, o belo
e outros estereótipos que são uma clara violação aos direitos do cidadão. A
sociedade de hoje cultua os mais jovens, valoriza o “moderno”, esquecendo
que a experiência dos mais velhos é de grande significado e aprendizagem
para uma vida melhor. Diferentes dos orientais, onde a felicidade é sinônimo
de pessoas velhas (octogenárias, centenárias), as quais são cuidadas pelos
seus jovens, nós, ocidentais, desprezamos e discriminamos nossos velhos.
Não ensinamos mais nossos filhos que se deve respeito aos mais velhos.
Os velhos são explorados pelas famílias e estatísticas comprovam que suas
aposentadorias sustentam essas famílias; que quando não “servem mais”,
tornando-se um “estorvo” para aqueles filhos que por eles foram cuidados, são
abandonados em instituições ou negligenciados em seus cuidados dentro de
suas próprias casas.
Um dos papéis que o estado democrático deve desenvolver é o
planejamento e execução das políticas públicas. Isso nada mais é do que
ações que o governo realiza com a finalidade de atender aos interesses e
necessidades dos cidadãos.
A política pública de atenção ao idoso se relaciona com o desenvolvimento
socioeconômico e cultural, bem como com a ação reivindicatória dos
movimentos sociais, entretanto esta legislação não tem ido efetivamente
aplicada.
Há ainda a Lei 10.741/03 que é o Estatuto do Idoso, que se preocupou em
garantir ao idoso a igualdade de acesso. Trata-se de igualdade material, não
apenas formal. Logo, os direitos trazidos pelo EI levam em conta as dificuldades
próprias daqueles que se preparam para a velhice. Busca-se conferir as mesmas
condições de acesso a esse grupo vulnerável que se encontra em situação
desigual em relação às demais pessoas.
Para um país que daqui a alguns anos terá mais pessoas idosas do que jovens,
é urgente que as políticas públicas, sob o olhar dos direitos humanos, possam dar
proteção integral a todos os idosos do nosso país para que eles frequentem muitos
bailes da terceira idade, e menos Delegacias de Polícia.
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PREVENÇÃO, ATENÇÃO E ENFRENTAMENTO À
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – Grupo
Reflexivo de Gênero, uma experiência exitosa.
Madgéli Frantz Machado35

Resumo
Este artigo abordará questões relativas à prevenção, atenção e enfrentamento
à violência doméstica contra a mulher a partir do advento da Lei 11.340/06,
conhecida como “Lei Maria da Penha. Como aliado às ações já dirigidas às mulheres,
apresentará a experiência do Projeto do Grupo Reflexivo de Gênero, que vem sendo
desenvolvido no âmbito dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher, em Porto Alegre/RS. O Grupo Reflexivo visa a reeducação de homens que
se envolveram em situação de violência contra a mulher na ambiência doméstica
e, em consequência, contribui para a cessação dos comportamentos violentos e
para promover a equidade de gênero. Tem como objetivo enfatizar a importância
da intervenção com homens inseridos no contexto da violência contra a mulher,
e a imperiosidade de serem construídas políticas públicas para institucionalizar
projetos dessa natureza.
Palavras-chave: Lei Maria da Penha; Violência doméstica contra a mulher;
Gênero; Prevenção; atenção e enfrentamento à violência doméstica contra a
mulher; Grupo Reflexivo de Gênero.

1. A Lei Maria da Penha e o atendimento
multidisciplinar
Era agosto de 2006. A Lei Maria da Penha chegou para ficar. Trouxe
em sua bagagem um novo olhar sobre a mulher. E a obrigação de toda a
sociedade brasileira de desconstituir a cultura da desigualdade de gênero e
de efetivar o direito das mulheres à não-violência. Propõe ações afirmativas
do Poder Público que visem garantir os direitos humanos das mulheres no
âmbito das relações domésticas e familiares, resguardando-as de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
A Lei Maria da Penha já faz parte das nossas vidas, e está entre nós para
35 Juíza de Direito titular do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher de Porto Alegre. Membro efetivo da Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação
de Violência Doméstica e Familiar; Coordenadora do Projeto “Grupo Reflexivo de Gênero” no
âmbito dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Porto Alegre/RS.
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promover uma real mudança nos valores sociais que ainda naturalizam a
violência de gênero que é praticada nas relações domésticas e intrafamiliares.
Precisamos gerar novas práticas, reparar omissões e afastar para sempre
a banalização da violência. Educar as crianças em casa, na escola e na
comunidade. Criar a cultura da paz. Aumentar a consciência pública e a
mobilização social.
A luta contra a violência de gênero não é um sonho, é um compromisso
de todos os cidadãos brasileiros. Imprescindível, portanto, disseminar valores
éticos de respeito à dignidade da pessoa humana, trabalhar de forma contínua,
com recursos adequados e mecanismos institucionais fortes, dedicados e
permanentes. Com esse propósito, é que, ao mesmo tempo que a Lei Maria da
Penha tem como objetivo central a proteção à mulher vítima de violência na
ambiência doméstica, também se preocupa com o autor da violência.
Nessa perspectiva, adotou uma visão multidisciplinar, que vai além da
intervenção jurídica e punitiva. Criou a Equipe de Atendimento Multidisciplinar,
que deve atuar nos Juizados Especializados, sendo ferramenta indispensável
para fornecer ao Juiz os subsídios para a atuação na situação de violência
que lhe for encaminhada. E a intervenção da equipe técnica não se resume à
mulher, é voltada também para os familiares, com especial atenção às crianças
e aos adolescentes, e também ao agressor, conforme dispõe o art. 30 da Lei
Maria da Penha.
Dispõe, ainda, em seu art. 35, V, que o Poder Público, no limite de suas
respectivas competências, poderá criar “centros de educação e de reabilitação
para os agressores”, a exemplo dos centros de referência de atendimento
às mulheres vítimas de violência (CRAMs). E, no âmbito da execução penal,
acrescentou o parágrafo único ao art. 152 da Lei de Execuções Penais, fazendo
constar que “Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá
determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de
recuperação e reeducação”.

2. A necessidade de políticas públicas para
atendimento de homens que se envolveram
em situação de violência doméstica contra a mulher
Resta, claro, portanto, que a lei não visa, unicamente, a punição do
agressor. Preocupa-se também com a sua reeducação e tratamento, pois é
certo que o Direito Penal, por si só, não é capaz de transformar o autor de
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violência. Especialmente no campo da violência doméstica, em que a violência
de gênero é fruto de uma construção sócio-cultural e, na grande maioria das
vezes, essa violência é cíclica e tende a se reproduzir em todas as relações:
afetivas, amorosas, no ambiente de trabalho e em outras relações sociais.
Entretanto, tradicionalmente, as ações de prevenção à violência
intrafamiliar e de gênero estão centradas em ações de proteção e apoio às
vítimas e unicamente de punição para os autores da violência. Até mesmo
no âmbito da saúde pública, são as mulheres as que recebem maior atenção.
Desde cedo frequentam os postos de saúde, onde recebem atendimentos
ginecológicos, fazem o pré-natal, e são elas que, de regra, levam seus filhos
para tomar as vacinas e consultar com o pediatra. Portanto, de longa data, há
uma rede especial de acolhimento e atendimento da mulher. De outra parte,
políticas públicas similares, não existem para os homens.
A criação de espaços de reflexão aos homens que se envolveram em
situações de violência doméstica passou a ser considerada necessária à medida
em que se verificou que a violência envolve, no mínimo, duas pessoas, e que
se todos os envolvidos não receberem a intervenção necessária, não haverá
efetividade nas ações que, de regra, vinham sendo destinadas exclusivamente
para a proteção das vítimas.
Portanto, as intervenções direcionadas à prevenção e combate à violência,
para que sejam efetivas, devem ser direcionadas para homens e mulheres, e tratadas
como uma relação, no caso, uma relação de gênero, como aponta SAFFIOTI2:
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, sofrendo esta algumas
mudanças, enquanto a outra parte permanece sempre o que
foi. Mantendo seu habitus, a relação pode inclusive, tornar-se
ainda mais violenta. Todos percebem que a vítima precisa de
ajuda, mas poucos veem esta necessidade no agressor. As duas
partes precisam de auxílio para promover uma verdadeira
transformação da relação violenta.

Dentro dessa perspectiva é que o cenário internacional, primeiramente,
passou a implementar projetos e ações visando à intervenção com homens
autores de violências contra a mulher, pois a maioria dos países já desenvolvia
recursos legais, médicos e sociais para lidar com esse tipo de violência,
mas tendo como público-alvo apenas as mulheres. Trabalhos neste sentido
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vêm sendo realizados em países como os EUA, Canadá, Inglaterra, Austrália
e Espanha, desde a década de 1980. E, no Brasil, há experiências pioneiras,
realizadas por organizações não governamentais, em São Paulo e no Rio de
Janeiro3, conforme citam PRATES e ANDRADE4.
No Brasil, em 2008, a referência sobre os grupos para homens autores
de violência inclusive constou nas Recomendações Gerais e Diretrizes da
Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal5:
Os grupos para homens autores de violência deverão
contribuir para a conscientização dos agressores sobre a
violência de gênero como uma violação dos direito humanos
das mulheres e para a responsabilização desses pela violência
cometida, por meio da realização de atividades educativas
e pedagógicas que tenham por base uma perspectiva de
gênero. A ação poderá ainda contribuir para a desconstrução
de estereótipos de gênero, a transformação da visão de uma
concepção hegemônica de masculinidade e o reconhecimento
de novas masculinidades.

Entretanto, a expansão dessas intervenções, em nosso País, ainda
permanece muito tímida, e não há políticas públicas nesse sentido.

3. O Grupo Reflexivo de Gênero
Visando somar esforços na luta contra a violência de gênero, em outubro
de 2011, o então único Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher, em Porto Alegre6, no qual jurisdiciono há mais de 5 anos, criou o Projeto
do Grupo Reflexivo de Gênero, destinado à reeducação de homens que se
envolveram em situação de violência contra a mulher na ambiência doméstica.
O trabalho com os grupos é realizado, desde a sua criação, pela servidora do
Poder Judiciário, Ivete Machado Vargas, que também é Mediadora Judicial7.
Os homens que participam do grupo são encaminhados pelo(a) Juiz/Juíza
em dois momentos distintos: ainda na fase do processo de medida protetiva,
ou em virtude de uma condenação criminal. Nesta hipótese, além da pena
corporal imposta, é determinada a frequência obrigatória do condenado ao
grupo. Consiste na participação em 12 encontros, constituindo-se o primeiro,
de uma entrevista individual. As demais atividades são realizadas em grupo,
em reuniões semanais de 2 horas, nas dependências do Foro Central I.
Não se trata de um trabalho psicoterápico, apesar de ter efeitos
terapêuticos. Tampouco se trata de substitutivo das ações policiais, judiciais,
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médicas e psicológicas que se fizerem necessárias. O trabalho do grupo tem
um papel educativo, reflexivo e preventivo, à medida em que se constitui em
espaço de escuta do homem e, em consequência, de troca de experiências,
que contribuem positivamente para a redefinição de conceitos e de atitudes.
Trata-se de uma oportunidade para que os homens se comprometam em
construir com suas parceiras, presentes ou futuras, relações mais cooperativas
e solidárias, a partir do reconhecimento da violência praticada. Permitelhes construir alternativas, através do diálogo, para lidar com as diferenças e
conflitos vivenciados em suas suas relações íntimas, familiares e cotidianas.
Proporciona aos participantes a possibilidade de reflexão em relação à violência
intrafamiliar e de gênero e de adoção de uma postura de não-violência, num
verdadeiro processo de “reflexão responsabilizante”. A intervenção propicia,
também, a identificação de necessidades específicas dos integrantes do
grupo, como por exemplo, de encaminhamento para tratamento terapêutico,
o que é realizado pela equipe multidisciplinar, assim que feito o diagnóstico.
A metodologia de trabalho utilizada no Grupo Reflexivo de Gênero
é baseada na “Técnica de Grupos Operativos”, de Pichon-Rivière, que visa
instrumentar o sujeito para uma prática de transformação de si, dos outros
e do contexto em que estão inseridos. Seu objetivo é o de promover um
processo de aprendizagem para os sujeitos envolvidos.
Na concepção de Pichon-Rivière, citado em BASTOS8, o grupo apresentase como instrumento de transformação da realidade, e seus integrantes
passam a estabelecer relações grupais que vão se constituindo, na medida em
que começam a partilhar objetivos comuns, a ter uma participação criativa e
crítica e a poder perceber como interagem e se vinculam.
Para BASTOS9, aprender em grupo significa uma leitura crítica da
realidade. Uma atitude investigadora, uma abertura para as dúvidas e para
as novas inquietações. Há uma rede de interações entre os indivíduos e, a
partir destas interações, o sujeito pode referenciar-se no outro, encontrar-se
com o outro, diferenciar-se do outro, opor-se a ele e, assim, transformar e ser
transformado por este. A reciprocidade nas interações possibilita a partilha de
significados, de conhecimentos e de valores.
Ao longo de sua trajetória, o Projeto do Grupo Reflexivo de Gênero
já atendeu 120 homens, que se envolveram em delitos como lesão corporal,
ameaça e perturbação da tranquilidade, sendo os dois primeiros, os delitos de
maior incidência.
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Dentre eles, 110 homens estavam sujeitos à medida protetiva e, 10 deles,
não, seja por conveniência da vítima (que alegou não ser necessária), seja
porque o casal se reconciliou. E 28 homens foram encaminhados ao Grupo
após terem sido presos em flagrante ou preventivamente, e a participação foi
imposta como uma das condições para a sua liberdade. A experiência vem
sendo extremamente exitosa: de todos eles, apenas 1 reincidiu10.
As tantas conquistas foram compartilhadas e serão para sempre
multiplicadas: capacidade de questionar a identidade masculina dominante e
o processo de sua construção; reconhecimento da violência praticada; aumento
do autocontrole e da auto-estima; cessação dos comportamentos violentos dos
homens e consequentemente a conquista da segurança da mulher; melhora
no relacionamento com a família, amigos e colegas; respeito às diferenças
e singularidades; abertura de novos caminhos ou hábitos para viver no dia a
dia; aumento da capacidade de diálogo, utilização de formas pacíficas para a
resolução dos conflitos, “escutar mais” e compartilhar tarefas e responsabilidades.
De outra parte, as mulheres que continuaram os relacionamentos com
os seus parceiros, bem como aquelas em que os vínculos permaneceram em
função dos filhos, também avaliaram positivamente a iniciativa e os resultados
advindos do trabalho em grupo.

4. Conclusões
Os resultados obtidos demonstram a eficácia da intervenção com homens
autores de violência. E, em contrapartida, a necessidade de serem criadas
políticas públicas visando institucionalizar projetos dessa natureza como uma
ferramenta indispensável na prevenção, atenção e enfrentamento à violência
contra a mulher na ambiência doméstica.
Aliados às ações já dirigidas às mulheres, esses projetos contribuem
afirmativamente para diminuir essa violência e para promover a equidade de
gênero. Isso porque é certo que qualquer esforço contra a violência masculina
não pode prescindir da participação dos próprios homens.
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10 O Grupo Reflexivo de Gênero foi criado em outubro de 2011, e os 120
homens foram atendidos até agosto de 2014. O único homem que reincidiu
foi encaminhado para atendimento pela equipe multidisciplinar para atender
necessidade específica de tratamento psicológico.
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A DEFESA DA MULHER GAÚCHA NO ESTADO DEFENSOR
Luciana Pereira Kern36

Resumo
O presente estudo visa a abordar o papel da Defensoria Pública na defesa
da mulher em situação de violência, relatando, de forma breve, algumas das
ações afirmativas já implementadas pela Instituição e outras que estão em
desenvolvimento.

1 O papel da defensoria pública na defesa da
Mulher em situação de violência
O processo de redemocratização culminando com a Constituição Federal
de 1988 instituiu o Estado Democrático de Direito, constitucionalizando os
direitos humanos individuais (civis e políticos), sociais e coletivos (econômicos
e sociais e culturais) e dos povos (ao desenvolvimento, à paz e ao meio
ambiente saudável). Para concretizar esse processo, o Estado passou a criar
mecanismos, órgãos e instituições necessários à efetivação desses direitos.
Como verdadeiro instrumento de efetivação de política pública, criam-se
as Defensorias Públicas, órgãos essenciais à justiça que ampliam as funções do
Estado e afirmam a concepção do Estado Defensor. Com este marco, o Estado,
além de criar regras, administrar, punir e obrigar, passa a ter, também, no rol
de suas atribuições, a função de garantir o acesso à justiça aos necessitados
ou hipossuficientes, por meio da assistência jurídica integral e da utilização
de meios extrajudiciais e judiciais para efetivação dos direitos humanos e
promoção da dignidade humana.
Nessa esteira, o Estado do Rio Grande do Sul deu origem à Defensoria
Pública gaúcha, na condição de instituição autônoma integrante do sistema
de justiça (artigo 134, § 2º, da Constituição Federal), permanente e essencial
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, fundamentalmente, como
expressão e instrumento do regime democrático, a promoção dos direitos
humanos e a orientação jurídica integral e gratuita em todos os graus e
instâncias, no âmbito individual e coletivo (artigo 1º, da Lei Complementar nº
80/94).37
36 Defensora Pública, Subdefensora Pública-Geral para Assuntos Administrativos da
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul
37 Art. 1º A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional
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No desempenho de suas funções, compete-lhe promover a difusão e a
conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico,
nos termos do artigo 4º, inciso III, da LC nº 80/94 (redação dada pela LC nº
132/09), e exercer a defesa da mulher vítima de violência doméstica e familiar,
nos termos do inciso XI38.
No que respeita ao Estado do Rio Grande do Sul, a Lei Complementar
Estadual nº 14.130/12 contém idêntica determinação legal no seu artigo 4º,
inciso III.
É neste sentido que a Defensoria Pública do Estado possui o dever
institucional de conscientização sobre o ordenamento jurídico e, por assim
dizer, o compromisso com a promoção dos direitos humanos da mulher e da
igualdade de gênero.

2 A defensoria do rio grande do sul e as ações
Afirmativas para promoção da Igualdade de gênero
A expressão “Ação Afirmativa” é a denominação surgida na segunda
metade do século XX para designar as medidas legais e administrativas,
espécie do gênero políticas públicas, criadas com intuito de promover o
enfrentamento de desigualdades estruturais e historicamente constituídas.
O surgimento dessas medidas é decorrência da mudança de paradigma do
Estado liberal e sua concepção de justiça que amplia a dimensão do princípio
da igualdade. Isto é, o princípio da igualdade passa a ter duas concepções, não
só de garantia de igualdade formal, mas também de igualdade material, ou
seja, de igualdade de oportunidades, impondo ao Estado a obrigação de agir
positivamente na perspectiva promocional de efetivação de direitos.
do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em
todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral
e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da
Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80/94).
38 Art.4º - São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:
(...)
III – Promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e
do ordenamento jurídico;
(...)
XI – exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do
adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de
violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção
especial do Estado.
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Daí a necessidade e a importância de o Estado agir, em todas as suas
esferas, instâncias e órgãos, de modo articulado e interdisciplinar, no combate
à violência contra a mulher. Isso porque a igualdade de fato, ou material, não se
efetiva quando não há igualdade de oportunidades. Esta só existe quando não
há desigualdades estruturais que impeçam setores da sociedade de acessar os
bens e as riquezas socialmente produzidos e distribuídos.
Reconhecendo as mulheres como um dos setores que, historicamente,
foi alijado deste processo de acesso igualitário, não poderemos deixar de
identificar que tal exclusão e hierarquização do poder em nossa sociedade
adubam o terreno em que brota a violência contra a mulher, bem como
serve de instrumento permanente de reprodução dos papéis de gênero, que
subordinam as mulheres aos homens. Ou seja, a violência é o instrumento
doméstico, intrafamiliar e particularizando para afirmação de um projeto de
dominação dos homens sobre as mulheres arraigado em toda a história da
humanidade e, portanto, deve ser eficazmente combatido como missão de
um estado democrático.
É por isso que o Estado Defensor, incorporado na Defensoria Pública, deve
se voltar para o desenvolvimento de políticas públicas, concebidas enquanto
ações afirmativas, fundamentadas no dever constitucional de tratamento
desigual aos desiguais com vistas à igualdade material entre homens e
mulheres.
Dentre outras ações afirmativas implantadas pela Defensoria Pública do
Estado destacam-se: o Núcleo de Defesa da Mulher e o Centro de Referência
em Direitos Humanos.

2.1 Núcleo de Defesa da Mulher (NUDEM)
Em cumprimento à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), a Defensoria
Pública do Estado criou o Núcleo de Defesa da Mulher, por meio da Lei
Estadual nº 13.087/2008. A estruturação do núcleo foi viabilizada por meio de
convênio firmado com a Secretaria de Reforma do Judiciário, com recursos do
PRONASCI, em novembro de 2008.
O núcleo é formado por uma Defensora Pública Dirigente, uma
Subdirigente e quatro agentes apoiadores. O órgão realiza atividades de apoio
e de execução, atuando judicial e extrajudicialmente. Dentre outras atribuições,
destaca-se o aprimoramento do trabalho em rede com as demais instituições
responsáveis pela proteção e defesa dos direitos das mulheres, o suporte aos
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Defensores Públicos lotados na capital e no interior a educação em direitos e
as ações voltadas à construção de políticas públicas para as mulheres.
Na capital, os atendimentos são realizados na Unidade Central de
atendimento e Ajuizamento (UCAA) na Defensoria Pública Especializada junto
ao Juizado de Violência Doméstica do Foro Central e no Centro de Referência
em Direitos Humanos.
No interior, onde existe atendimento da Instituição, há atendimento
das mulheres em situação de violência. Neste ponto, cabe salientar que, nas
comarcas em que há mais de um(a) Defensor(a) Público(a), um atua na defesa
da mulher em situação de violência e outro na defesa do(a) agressor(a). Nas
comarcas em que há apenas um(a) Defensor(a) Público(a), há prioridade de
atendimento para quem primeiro procura a Instituição, caso em que será
nomeado defensor dativo para a outra parte.

2.2 O Centro de Referência em Direitos Humanos
(CRDH/DPE/RS)
Inaugurado em 17 de janeiro de 2014, o Centro de Referência em Direitos
Humanos (CRDH/DPE/RS) é uma unidade da Defensoria Pública do Rio
Grande do Sul, apoiada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República e por diferentes entidades da sociedade civil, que atua na construção
de estratégias para enfrentamento e superação da violência e afirmação dos
direitos humanos.
Destina-se às vítimas de preconceito, discriminação, intolerância, abusos
e maus-tratos, negligência e abandono, especialmente às mulheres em
situação de violência estatal (do sistema de justiça e de segurança pública).
Indiretamente, aos familiares, lideranças comunitárias e cidadãos(ãs) em geral.
A localização central (Rua Caldas Junior, nº 352, no Centro Histórico, de Porto
Alegre/RS) visa a facilitar o acesso da população, a articulação com a sociedade
civil e com lideranças comunitárias de diferentes áreas geográficas da cidade,
bem como a realização de atendimentos e ações na Região Metropolitana.
O CRDH foi desenhado e implantado para transformar a situação de
vulnerabilidade social das mulheres em situação de violência e das vítimas de
violência estatal. O diferencial do serviço é a estratégia de empoderamento
das pessoas em situação que não se restringe à defesa e proteção frente ao
ato violento sofrido.
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No CRDH, as mulheres que denunciam a violência recebem não só
atendimento multidisciplinar feito por assistente social, psicóloga e Defensora
Pública, como também podem acessar programas de capacitação (participação
em grupos, palestras, oficinas) e programas de empoderamento psicossocial,
a partir de serviços conveniados com m a rede pública e com a sociedade civil
nas áreas da educação, formação para o trabalho, atenção em saúde mental,
empregabilidade, geração de renda, entre outros. Todas as ações visando à
autonomia e a inclusão produtiva das mulheres.
E, ainda, reconhecendo que o caminho da superação da violência e
promoção da cidadania é um processo, os serviços prestados e os seus efeitos
na vida das assistidas do os serviços prestados e os seus efeitos na vida das
assistidas do CRDH parram por avaliação sistemática e monitoramento pelas
lideranças comunitárias parceiras.
O Centro de Referência foi criado pela Defensoria Pública do Estado
como política pública afirmativas da face do Estado Defensor e garantidor dos
direitos humanos.

3. O atendimento da mulher em situação
De violencia junto ao crdh/dpe
Considerando a recente inauguração do Centro de Referência em
Direitos Humanos da Defensoria Pública, constata-se a projeção positiva
dos atendimentos multidisciplinares e das ações voltadas à recuperação da
autoestima, da autonomia e capacidade econômica das mulheres.
Os números a seguir transcritos demonstram o resultado da ação
implementada pela Instituição no atendimento às mulheres em situação
de violência, seja no CRDH, seja na Unidade Central de Atendimento e
Ajuizamento da Defensoria Pública, e também as oficinas de capacitação já
realizadas – Programa Paz com Voz.
Número de atendimentos às mulheres em situação de violência no CRDH: 872
Número de atendimentos às mulheres em situação de violência na UCAA: 2.247
Total de atendimentos realizados às mulheres em situação de violência: 3.119
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Programa Paz com Voz:
Dia 11 de março de 2014 – Oficina de música
Dia 18 de março de 2014 – Saúde e autocuidado
Dia 20 de março de 2014 – Corpo Legal (saúde e sexualidade/prazer)
Dia 27 de março de 2014 – Mulher e Trabalho (Trabalhadoras Domésticas)
Dia 13 de maio de 2014 – Oficina de dança

Ainda, importante apresentar o fluxo do atendimento desenvolvido pela
Centro de Referência:
O fluxo esclarece o funcionamento do atendimento multidisciplinar
previsto na Lei Maria da Penha e o acompanhamento da mulher por meio do
monitoramento comunitário, a inserção da mulher em programas educacionais,
de geração de renda, bem como em oficinas de empoderamento.

4. Avanços e perspectivas
O Rio Grande do Sul ocupa o 19º lugar em assassinatos de mulheres, com
taxa de 4.1 homicídios femininos por 100 mil mulheres (CEBELA, Mapa da
Violência 2012), o que desafia as organizações do Sistema Estadual de Justiça
a ampliarem espectro de autuação.
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A Defensoria Pública está presente em 157 das 164 comarcas existentes
no Estado, o que significa ampla cobertura de defesa para as mulheres.
Contudo, enquanto o Ministério Público conta com 702 membros e o Poder
Jurídico com 761 magistrados, a Defensoria Pública, até a presente data, conta
com apenas 382 Defensores Públicos em atividades.
Merecem, igualmente, destaque, nesse contexto, questões orçamentárias,
já que a Defensoria alcançou 0,62% do orçamento estadual em 2013, enquanto o
Ministério Público ficou com 2,21% da orçamentária e o Poder Judiciário com 6,98%.
A falta de pessoal é também um grande desafio a ser enfrentando,
especialmente porque a Constituição Federal e a Lei Maria da Penha garantem
o direito de defesa à mulher em situação de violência em todas as fases
do processo, mas também reconhece o acesso ao agressor, caso em que
o aumento do número de Defensores Públicos é uma política de extrema
necessidade, sob pena de não se atender aos preceitos da Lei.
Diante disso, mostra-se imperioso destacar que a Instituição está
realizando ações efetivas para consecução dos objetivos da Lei, como a
nomeação de cerca de 200 servidores técnicos e analistas desde novembro do
2013, com a inclusão de capacitação em questões de gênero e atendimento à
mulher nos estágios preliminares.
Ainda, ressalta-se a abertura de novo concurso público para provimento
de 28 cargos de Defensores Públicos, sendo que há cargos destinados para
atuação no atendimento das mulheres em situação de violência doméstica
junto aos Juizados de Violência Doméstica que serão instalados no decorrer
deste e do próximo ano.
Outrossim, cumpre referir que a Defensoria Pública inaugurou 31
novas sedes desde abril de 2014, sempre priorizado o local de atendimento
à população que procura a Defensoria Pública, mormente em situação de
violência, as quais necessitam de privacidade e de atendimento humanizado,
em consonância com a Lei Maria da Penha.
Essas são algumas políticas voltadas às mulheres que se encontram em
situação de violência, o que sem dúvida representa um importante avanço,
sem descurar dos grandes desafios ainda a enfrentar
A Defensoria Pública, como Instituição garantidora dos direitos humanos,
tem exercido importante papel institucional por meio de ações afirmativas
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voltadas à defesa das mulheres. Todavia, há um grande caminho a trilhar em
busca do atendimento em todas as comarcas do Estado, do atendimento
integral da mulher em todas as fases do processo, do fortalecimento do
atendimento multidisciplinar que resulta na autonomia emocional da mulher
e das parcerias que proporcionam a sua inclusão produtiva na sociedade.
Enfim, o norte deve ser sempre o acolhimento integral da mulher para
que ela haja, reaja e se comprometa consigo mesma, pois lugar de mulher é
onde ela quer estar.

O enfrentamento à violência contra as
mulheres é responsabilidade de governo e de
toda a sociedade.
		

Raquel Arruda Gomes39

A omissão do Estado do Rio Grande do Sul no enfrentamento à violência
contra as mulheres encerrou seu ciclo em 2011. Até essa data, as feministas e o
movimento de mulheres não encontravam apoio governamental para as suas
reivindicações. A única política pública, na área da segurança, estava resumida
a 13 Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres na capital e no
interior, sem o apoio institucional necessário.
Um exemplo disso é que o Rio Grande do Sul foi o último Estado da
federação a assinar o Pacto Nacional pelo Fim da Violência contra as Mulheres,
em vigência desde 2007 – e firmado somente em 2011. Os órgãos da segurança
pública reproduziam o machismo e a indiferença da sociedade com os crimes
cometidos contra as mulheres. Prevalecia o velho ditado: “em briga de marido
e mulher não se mete a colher”. Não havia controle, estudo e estatísticas das
ocorrências policiais e, em conseqüência, nenhuma ação de combate a esse
tipo de crime.
Em 2011, ao assumir o Governo do Rio Grande do Sul, Tarso Genro pautou,
como prioridade, as políticas de gênero. Em total alinhamento com o Governo
Federal criou, aqui, a Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres.
39 Advogada, Chefe de Gabinete da Secretaria da Segurança Pública, gestão 2011
a 2014. Coordenou a implementação da Rede de Atendimento da Segurança Pública para o
Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar.
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Na área da Segurança Pública, o secretário Airton Michels atuou na
mesma direção: empoderou as mulheres das instituições vinculadas e da
Secretaria, para que tivessem as condições necessárias de encerrar o ciclo da
omissão e serem protagonistas de projetos inovadores. A violência contra as
mulheres passou a ter visibilidade – como o crime brutal que é – e combatida
de forma integrada.
Foi criada a Rede de Atendimento da Segurança Pública para o
Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, composto por 05 programas
inovadores que, além dos recursos estaduais, já captou mais de R$ 11 milhões
do Governo Federal. Serviu de modelo para vários Estados e municípios do Brasil
e destacou-se internacionalmente com o recebimento do Prêmio Governarte:
A Arte Bom Governo, concedido em 2014, pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID.
Em apenas dois anos, o trabalho realizado alcançou a redução de todos
os crimes cometidos contra as mulheres, com recorte na Lei Maria da Penha e,
em especial, dos femicídios, com queda de 32,7%.
A Rede inclui o Observatório da Violência contra as Mulheres da Segurança
Pública, as Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres da Polícia
Civil e os Programas Sala Lilás do Instituto-Geral de Perícias, Patrulha Maria da
Penha da Brigada Militar e Metendo a Colher da Superintendência dos Serviços
Penitenciários. Todos transcritos neste Relatório Lilás, pelos/as profissionais
que hoje estão na sua coordenação.
Instrumento comprovadamente eficaz no combate à violência contra
as mulheres, a Rede, além de reduzir a criminalidade, promove a integração
das instituições da Segurança Pública, contribui para a mudança de
comportamento da sociedade e educa homens e mulheres na direção e
garantia dos Direitos Humanos.
O caminho está aberto, as sementes foram plantadas e há recursos
garantidos. Cabe aos próximos/as gestores/as dar continuidade aos programas
implantados.
O enfrentamento à violência contra as mulheres é responsabilidade de
governo e de toda a sociedade. É um direito humano fundamental que deve
estar integrado às políticas de Estado, acima de partidos políticos e ideologias.
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OBSERVATÓRIO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
UMA TRAJETÓRIA, MUITAS HISTÓRIAS
						

Luís Fernando Linch40

Resumo
O artigo descreve as iniciativas as quais culminaram com a criação do
observatório da violência contra as mulheres e meninas da SSP/RS, o trabalho de
monitoramento e prevenção à violência de gênero, o diagnóstico dos femicídios
consumados, o acompanhamento dos indicadores de trabalho da rede de
atendimento da segurança pública e as ações desenvolvidas até o momento
enquanto “ponto focal” do Ligue 180 da Presidência da República, o “Prêmio
Gobernarte – A Arte do Bom Governo” e as futuras iniciativas.
PALAVRAS-CHAVE: Observatório; mulheres e meninas; monitoramento e
prevenção à violência; femicídios; indicadores de trabalho; ponto focal;
prêmio gobernate.

1. Introdução
O Estado do Rio Grande do Sul, comprometido com a política nacional
de enfrentamento a violência doméstica e familiar, criou, no início do ano de
2011, a Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres – SPM/RS. Ainda no
mesmo ano, o Estado aderiu ao Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência
Contra as Mulheres evidenciando a atenção e o cuidado que daria às ações de
proteção às mulheres e meninas do Rio Grande do Sul.
Seguindo a mesma orientação, a Secretaria da Segurança Pública – SSP/
RS, pela primeira vez na história, colocou em sua pauta de atuação, a equidade
de gênero, o empoderamento, a autonomia, a garantia dos direitos humanos
das mulheres e o desenvolvimento de projetos de enfrentamento à violência
doméstica e familiar.
Além disso, implantou o trabalho de pesquisa e divulgação dos dados
estatísticos dos crimes previstos na Lei Maria da Penha e passou a promover um
40 Oficial da Brigada Militar. Graduado em Direito. Especialista em Direito Penal. Em
Gestão da Segurança Pública. Em Administração Policial. Analista Criminal, com cursos na
área de estatística, modelagem de dados e georreferenciamento. Gestor Estadual do Sistema
Nacional de Estatísticas de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Atualmente Coordenador
do Observatório da Violência Contra a Mulher da SSP/RS. linch@ssp.rs.gov.br
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estreito diálogo com suas instituições vinculadas: Brigada Militar, Polícia Civil,
Instituto-Geral de Perícias e Superintendência dos Serviços Penitenciários,
visando a criação de iniciativas em cada uma das Instituições, bem como o
trabalho em conjunto entre elas.
Desta forma, a SSP/RS tornou-se uma indutora de novas ações e serviços
à população, ao mesmo tempo em que passou a promover a integração e o
trabalho transversal com os demais órgãos da estrutura do Estado. Inovando
ainda com a criação do “Observatório da Violência Contra a Mulher”. O Primeiro
do gênero no Brasil.

2. Desenvolvimento
O observatório foi criado no departamento de gestão, junto a divisão
de estatística. Sua criação permitiu o recebimento e o tratamento dos dados
gerados pelos órgãos da segurança pública, observatórios municipais, bem
como de outras secretarias, órgãos e instituições produtoras de conhecimento.
Também oportunizou a produção de pesquisas e trabalhos a partir dos dados
gerados (primários) e pelo cruzamento de outros já disponíveis (secundários).
Além disso, implementou o monitoramento dos indicadores de violência
contra as mulheres e meninas e passou a produzir relatórios e estudos visando
subsidiar a criação de políticas transversais que resultaram na diminuição dos
índices da violência de gênero.
O observatório atualmente trabalha com enfoque nos crimes de ameaça,
lesão corporal, estupro, femicídio consumado e femicídio tentado - quando há
envolvimento afetivo entre a vítima e o agressor. Os indicadores são atualizados
e repassados mensalmente para os órgãos da rede de atendimento.

2.1 Os Direitos Humanos das Mulheres e o
Observatório
O observatório da violência contra as mulheres da SSP/RS nasceu a partir
de uma demanda da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa
do Estado a qual solicitava os índices de violência contra as mulheres e
meninas gaúchas à SSP/RS. O processo fora respondido com a informação de
que os dados não existiam, porém antes de ser encaminhado adveio a troca
da gestão e a demanda foi reavaliada pelo gabinete da pasta. Encaminhada
a divisão de estatística, um grupo de cinco pesquisadoras reuniu-se e passou
coletar os dados nos sistemas informatizados e, seis meses após, concluiu o
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primeiro levantamento sobre a violência de gênero no Estado!
A partir de então outras pesquisas e análises passaram a ser realizadas,
até que em 13 de setembro de 2013 o Observatório foi criado oficialmente,
através da Portaria SSP/RS nº 126/09. Atualmente a extração dos dados e o
cruzamento das informações encontram-se automatizadas.
O acontecido reflete a realidade histórica em que vivíamos até aquele
momento, em que a segurança pública não trabalhava com o “recorte” de
gênero e não enxergava a violência sofrida por suas mulheres e meninas41.
Ou como ainda referem alguns pesquisadores, não “havia olhos” para
este tipo de violência, fruto da discriminação, do preconceito e do sentimento
de posse do homem em relação a sua companheira. Um cenário fortemente
marcado por uma herança sexista!

2.2 Os objetivos e as metas do observatório
Atualmente o Observatório trabalha com os seguintes objetivos:
a. Realizar o registro e monitoramento dos dados de violência contra a mulher, a produção de análises estatísticas, a construção de estudos técnicos,
bem como a divulgação dos resultados obtidos para os órgãos vinculados à
pasta e a sociedade em geral, atividades que também servem de subsídio à
ampliação da visibilidade e a transparência das ações da segurança pública;
b. Qualificar o conhecimento sobre as diferentes formas de violência contra as
mulheres e meninas e construir indicadores que propiciem a avaliação do
impacto deste tipo de violência no Estado do Rio Grande do Sul;
c. Auxiliar na formação dos conteúdos curriculares para a capacitação dos
agentes públicos, visando um melhor atendimento as vítimas;
Acompanhar o processo de elaboração, implantação e adequação dos programas desenvolvidos pela SSP/RS e suas instituições vinculadas no enfrentamento à violência de gênero, bem como colaborar na elaboração de projetos e políticas adequadas às realidades municipais;
d.Compartilhar experiências com municípios e outros estados, bem como
41 O problema da violência de gênero é um fenômeno complexo construído
historicamente através das relações assimétricas entre homens e mulheres, na qual diferentes
fatores têm contribuído para o agravamento do problema em diferentes países e regiões.
Fatores que vão desde a cultura machista, onde a mulher é vista como ser inferior e incapaz
de assumir determinadas funções, profissões e vista de forma preconceituosa com capacidade
intelectual inferior à fatores de ordem econômica e social, ou seja, dependência econômica da
mulher do esposo ou companheiro (OLIVEIRA, 2012, p.39).
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promover a troca de informações com outros observatórios e núcleos de
estudo;
e.Desenvolver pesquisas e diagnósticos relacionados ao perfil das mulheres
vítimas da violência doméstica e dos demais envolvidos no fenômeno;
f. Elaborar estudos técnicos e projetos de enfrentamento à violência de gênero a fim de angariar recursos e parcerias em prol da efetividade e visibilidade dos programas;
g.Integrar os trabalhos realizados pelas Instituições da rede de atendimento
à violência contra a mulher e desenvolver iniciativas conjuntas com instituições públicas e privadas, como: Universidades, ONGs, Observatórios,
Núcleos de Pesquisa, Comitês, Comissões e Conselhos, nas esferas federal,
estadual e municipal.
Além disso, o observatório possui como principais metas:
a. Ampliar e humanizar o atendimento às vítimas de violência de gênero;
b. Reduzir a violência contra as mulheres e meninas no Estado;
c. Elaborar relatório trimestral a respeito da evolução dos indicadores, nos crimes de homicídio, estupro, lesão corporal e ameaça;
d.Elaborar relatório trimestral de monitoramento e efetividade dos atendimentos e serviços prestados pela rede de atendimento da SSP/RS;

2.3 A pesquisa perfil das vítimas de femicídio42
no RS, no ano de 2013.
A seguir são apresentados os resultados da pesquisa diagnóstico dos
femicídios consumados no Estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2013.
Através deles é possível se identificar os fatores e as circunstâncias que
envolvem as mortes das mulheres e meninas gaúchas.
O primeiro deles é o local onde foi praticado o crime. Descobriu-se que
em 74,4% dos casos a mulher é assassinada dentro da sua residência, ou seja,
no local onde ela deveria estar mais segura. Mas, ao mesmo tempo, um local
encoberto e longe do alcance de outras pessoas, onde os atos de violência
podem ser praticados sem a interrupção de terceiros. (JUBB, 2010, p.215).
42 A expressão femicídio ou “femicide” como formulada originalmente em inglês é
atribuída a Diana Russel, que a teria utilizado pela primeira vez em 1976, durante um depoimento
perante o Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres, em Bruxelas (PASINATO, 2011, p.
223).
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Ao contrário do que ocorre nos homicídios decorrentes do tráfico de
drogas, predominantemente praticados durante a noite e a madrugada,
os femicídios se apresentam mais homogeneamente distribuídos. Embora
o período da noite ainda prevaleça (37%), também se destacam a manhã
(22,8%) e a tarde (28,3%).

O meio utilizado pelos assassinos é outro traço marcante nos
femicídios, pois também diverge dos demais homicídios que são praticados,
predominantemente, com armas de fogo, no qual o índice chega a 80%. No
assassinato das mulheres e meninas, a “arma branca” aparece como a mais
utilizada (44,3%), enquanto a arma de fogo fica em segundo lugar (40,9%). E
aqui é necessário ressaltar que a expressão “arma branca” não dimensiona a
crueldade e a covardia com que as vítimas foram atacadas.

Analisando-se os motivos envolvidos nos assassinatos, verificou-se que
mais da metade (54,5%) foi praticada após a separação do casal. Situações
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em que a mulher, depois de sofrer durante anos, resolveu romper o ciclo de
violência e então foi assassinada pelo seu companheiro/namorado. Casos em
que a morte foi praticada como uma espécie de vingança e, em alguns casos,
acompanhada de uma alegação de ciúmes, oriundo de um sentimento de
posse em relação a sua companheira/namorada.
Depois da separação ou rompimento do namoro, as situações de
discussões e brigas aparecem com 27,3% ou pouco menos de 1/3 dos casos.
Por fim os casos em que o assassino alega ter sido traído e a vingança motivada
por algum desentendimento anterior do casal aparecem, ambos, com 9,1%.

Já a análise segundo a cor/etnia das vítimas evidenciou que ela
corresponde à proporção da população do estado gaúcho. As vítimas que se
declararam ou foram identificadas como “brancas” foram 83,7%, enquanto
constituem 84% da população de mulheres, segundo o censo 2010 do IBGE.
Também numa proporção muito semelhante, as mulheres “negras” foram
15,2% das vítimas, enquanto constituem 15,7% da população.
Mas é preciso se ter em mente que este dado representa o total do
estado e que ele se altera de acordo com a região ou as localidades estudadas
pontualmente.
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Quando pesquisada a escolaridade das vítimas, descobriu-se um traço
marcante que é a reduzida quantidade de anos estudados. Sete em cada dez
mulheres assassinadas (72,5%) possuíam apenas o ensino fundamental. Fato
este que reforça a importância do trabalho desenvolvido até o momento pela
Rede de Atendimento da SSP/RS, já que o perfil revela a necessidade de um
apoio maior por parte do poder público no sentido de esclarecer as mulheres
sobre seus direitos e quanto aos serviços disponíveis para ajudá-las.

Avaliando-se as idades das vítimas, duas faixas chamam a atenção. As
adolescentes/jovens e as mulheres com mais de sessenta anos. Somandose as faixas de 12 a 17 e de 18 a 24 anos chega-se a um patamar de 32,6%
ou praticamente um terço das mulheres assassinadas, enquanto as mulheres
acima de 60 anos concentram quase 10% das vítimas.
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Outro dado que chama a atenção e que evidencia a gravidade deste tipo
de violência é que metade das mulheres assassinadas possuía filhos com o autor
do femicídio. Crimes brutais praticados, muitas vezes, na frente das crianças.
A primeira pesquisa realizada pelo observatório, sobre os femicídios
praticados no Rio Grande do Sul, nos cinco anos da Lei Maria da Penha, já
destacava a gravidade dos casos e revelava que 62% das crianças (filhos e
filhas do casal), possuíam menos de 10 anos de idade.
Na oportunidade, descobriu-se que a distribuição das idades era a
seguinte: as crianças de até um ano representavam 5% dos casos, enquanto
aquelas de um a cinco, respondiam por 24% e as de seis a dez, formavam o
maior grupo com 33%.

Analisando-se a relação da vítima e do assassino, verificou-se que 69,6%
ou sete em cada dez femicídios foram praticados pelos companheiros43 atuais
e pelos ex-companheiros, estes últimos, os homens que depois do término do
relacionamento, passaram a perseguir a mulher até assassiná-la.
43 As categorias “companheiros” e “ex-companheiros” englobam os casos em que as
partes estavam casadas formalmente ou viviam em união estável/conviventes.
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Também chama a atenção os casos dos namorados e ex-namorados que
mataram suas namoradas. Juntos eles somam 19,5% dos casos ou um em cada
cinco crimes. Trata-se de mais um dado revelador e, de certa forma, inesperado
por envolver pessoas tão jovens.

Durante a pesquisa procurou-se identificar ainda os casos de violências
sofridas pelas vítimas antes de sua morte, mas praticados por outros
companheiros ou namorados. E o que se descobriu foi que no Rio Grande do
Sul, 26,1% ou uma em cada quatro vítimas de femicídio, já havia reportado
uma ou mais situações de violência.

O trabalho também buscou identificar a presença da violência na relação
que culminou no femicídio (com o próprio assassino). Identificou-se que 46,7%
das mulheres ou praticamente a metade delas já havia sofrido violência44 de
seu companheiro/namorado antes de serem mortas.

44 O dado leva em consideração apenas os casos reportados oficialmente através de
boletins de ocorrência.
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Além disso, também se procurou identificar a situação do autor do
femicídio depois de trinta dias. Verificou-se que 45,2% ou praticamente a
metade deles ainda se encontrava presa. Outros 21,4 ou um quinto estava
respondendo o processo em liberdade e outros 32,1% ou um terço estava
morto.

Quando foram detalhados os casos em que o autor do femicídio estava
morto, descobriu-se que a grande maioria deles cometeu suicídio. Dos 27
autores mortos, 26 deles tiraram a própria vida após praticarem o femicídio e
apenas um foi morto numa disputa envolvendo o tráfico de drogas.

Ao se comparar as idades entre os autores e as vítimas de femicídio se
descobriu que elas correspondem de forma aproximada, havendo, contudo
pequenas diferenças nas faixas dos 18 aos 24 anos e também dos 40 aos 44
anos.
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Contudo uma descoberta que chamou bastante a atenção foi a de que
os assassinos e as vítimas possuem um grau de instrução muito semelhante e,
em ambos os casos, caracterizados pela baixa escolaridade.

2.4 A Distribuição da Rede de Atendimento
para o Enfrentamento a Violência Doméstica e
Familiar e a sua Atuação Integrada
O mapa a seguir apresenta a distribuição dos municípios em que a rede
já se encontra atuando45.
45 Algumas localidades já possuem toda a rede atuando, como: Porto Alegre, Caxias do
Sul e Vacaria, enquanto outras possuem DEAM e Patrulha, como: Canoas, Cruz Alta, Esteio, Novo
Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas e Santa Cruz do Sul. Outras ainda possuem DEAM e Sala Lilás,
como: Bagé, Gravataí, Lajeado, Rio Grande, Santana do Livramento e Viamão.
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A figura a seguir exemplifica o chamado “ciclo completo” de atuação da
rede da SSP/RS, que inspira o trabalho integrado dos órgãos da segurança
pública. O Rio Grande do Sul é o primeiro Estado da federação a implantar
este modelo de atuação integrada e contínua.

A seguir podemos identificar o fluxo de trabalho da rede. Ela atua da
seguinte forma: 1. A polícia civil registra a ocorrência policial e encaminha
ao poder judiciário (juizado da violência doméstica e familiar) as medidas
protetivas de urgência solicitadas pela vítima. Ao mesmo tempo, identifica os
casos mais graves e repassa esses pedidos a brigada militar - Patrulha Maria
da Penha, composta por policias militares (homens e mulheres). 2. A patrulha,
com viatura identificada, comparece na residência da vítima para fiscalizar se
a medida protetiva está sendo cumprida, verifica a situação atual da vítima,
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esclarece dúvidas, fornece informações, e realiza encaminhamentos aos centros
de referência ou a outros órgãos. Se necessário, visita também o agressor, para
orientá-lo sobre o cumprimento da medida e suas consequências.
Após cada atendimento, é elaborado um relatório circunstanciado. Com
isso, os casos mais graves são identificados e remetidos imediatamente à
delegacia de polícia para ser juntado ao inquérito policial (marcado por um
carimbo específico – Patrulha Maria da Penha).

Esse inquérito é remetido com prioridade ao judiciário e, dependendo do
caso, com o pedido da prisão preventiva do agressor. 3. O instituto-geral de
perícias tem a incumbência de fazer o acolhimento das mulheres vítimas de
violência doméstica na sala lilás. Além disso, realiza o atendimento psicossocial,
os exames periciais, físicos (com o auxílio de um kit específico, com veste
íntima descartável) e psíquicos, bem como a confecção do retrato falado
digital do agressor, quando necessário. 4. O observatório analisa os relatos
de violência e as informações constantes nos bancos de dados da segurança
pública, como forma de estudar o fenômeno, produz relatórios e pesquisas
que auxiliam no enfrentamento do problema, bem como acompanha e estuda
os indicadores de trabalho da rede e atua como “ponto focal” do Ligue 180 da
SPM/PR para o encaminhamento e monitoramento dos casos prioritários. 5. A
superintendência dos serviços penitenciários reúne e avalia os agressores em
situação de prisão, iniciando o processo de educação e responsabilização. E,
por ocasião do alvará de soltura do agressor, também avisa a vítima e patrulha
que ele será colocado em liberdade.
Além disso, o departamento de ensino e treinamento da SSP/RS organiza
e ministra os cursos de formação e capacitação para os (as) servidores (as)
que atuarão na rede de atendimento, de forma a capacitá-los para o exercício
dessa nova atividade.
É a primeira vez que o Estado, por meio dos órgãos de segurança pública,
realiza a fiscalização das medidas protetivas de urgência, com o objetivo de
proteger a vida das mulheres em situação de violência, e encaminhá-las ao
atendimento integral, em parceria com os outros órgãos que compõe a rede
de atendimento à mulher, em âmbito estadual e municipal.
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É, também, a primeira iniciativa no país que atua diretamente, por meio
Esse inquérito é remetido com prioridade ao judiciário e, dependendo do caso,
com o pedido da prisão preventiva do agressor. 3. O instituto-geral de perícias
tem a incumbência de fazer o acolhimento das mulheres vítimas de violência
doméstica na sala lilás. Além disso, realiza o atendimento psicossocial, os
exames periciais, físicos (com o auxílio de um kit específico, com veste íntima
descartável) e psíquicos, bem como a confecção do retrato falado digital do
agressor, quando necessário. 4. O observatório analisa os relatos de violência
e as informações constantes nos bancos de dados da segurança pública,
como forma de estudar o fenômeno, produz relatórios e pesquisas que
auxiliam no enfrentamento do problema, bem como acompanha e estuda os
indicadores de trabalho da rede e atua como “ponto focal” do Ligue 180 da
SPM/PR para o encaminhamento e monitoramento dos casos prioritários. 5. A
superintendência dos serviços penitenciários reúne e avalia os agressores em
situação de prisão, iniciando o processo de educação e responsabilização. E,
por ocasião do alvará de soltura do agressor, também avisa a vítima e patrulha
que ele será colocado em liberdade.
Além disso, o departamento de ensino e treinamento da SSP/RS organiza
e ministra os cursos de formação e capacitação para os (as) servidores (as)
que atuarão na rede de atendimento, de forma a capacitá-los para o exercício
dessa nova atividade.
É a primeira vez que o Estado, por meio dos órgãos de segurança pública,
realiza a fiscalização das medidas protetivas de urgência, com o objetivo de
proteger a vida das mulheres em situação de violência, e encaminhá-las ao
atendimento integral, em parceria com os outros órgãos que compõe a rede
de atendimento à mulher, em âmbito estadual e municipal.
É, também, a primeira iniciativa no país que atua diretamente, por meio
da polícia militar, em ações integradas com a polícia civil, na fiscalização das
medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Além de unir os
esforços das instituições da segurança pública, poder executivo, poder judiciário,
ministério público, defensoria e prefeituras, num trabalho que oportuniza o
diálogo permanente entre as instituições, fortalecendo a rede de atendimento
ao mesmo tempo em que facilita a construção de soluções conjuntas.
Além disso, envolve as comunidades locais, vizinhos, familiares,
promovendo o debate e a sensibilização das pessoas para o problema.
Identificados os casos realmente graves, essas mulheres passam a ter uma
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atenção especial do Estado, por meio de visitas periódicas da brigada militar.
Os inquéritos são concluídos e remetidos ao poder judiciário, que também
prioriza a finalização do processo judicial.
A implementação da rede de atendimento também estimula as testemunhas a prestarem depoimentos nos respectivos inquéritos, encoraja as vítimas
a denunciarem, por perceberem que serão protegidas e que haverá agilidade
no processo com a responsabilização do agressor

2.5 O Monitoramento dos Serviços Prestados pela Rede46
O último levantamento das ações feito pelo observatório apontou que,
dentre os serviços prestados, as Patrulhas Maria da Penha já atenderam um total
de 5.132 mulheres vítimas, entre os meses de outubro de 2012 e junho de 2014.
A quantidade de visitas chegou a 11.713. Deste total as vítimas ameaçadas
e que passaram a ser acompanhadas de maneira especial está em 275 casos
(sem o registro de nenhuma morte no grupo).
No mesmo período, as Salas Lilás atenderam 1.084 casos de violência
sexual, mais 12.408 casos de lesões provocadas por espancamentos (incluindo
lesões odonto) e ainda outros 943 atendimentos psicossociais.
Enquanto isso, apenas na DEAM de Porto Alegre, o número de
procedimentos policiais encaminhados à justiça chegou a 11.361 (entre
termos circunstanciados e inquéritos). A quantidade de agressores presos
chegou a 422 e os “alertas” via SMS47 encaminhados as vítimas informando da
concessão da medida protetiva foi de 462.
E os Programas Metendo a Colher e a Prevenção ao Aprisionamento
Feminino, no período de um ano (de julho de 2013 a junho de 2014),
contataram 505 mulheres notificando-as sobre a liberdade de seus agressores.
Realizaram o atendimento de 120 agressores individualmente e 330 agressores
em grupo, bem como orientaram 2.736 mulheres a cerca da prevenção ao
aprisionamento feminino.
46 Rede de Atendimento para o Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar é um
projeto da SSP/RS, que acompanha e encaminha as mulheres vítimas de violência doméstica aos
serviços de proteção e fiscaliza os agressores. A Brigada Militar (BM), Polícia Civil (PC), InstitutoGeral de Perícias (IGP) e Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) trabalham
juntas.
47 Serviço de mensagens curtas ou short message service (SMS) é um serviço disponível
em telefones celulares digitais que permite o envio de mensagens entre estes equipamentos e
entre outros dispositivos de mão como palm e handheld.
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O trabalho da Rede de Atendimento foi implantado, inicialmente, nos
Territórios de Paz de Porto Alegre e Canoas, áreas da região metropolitana
com maior índice de crimes cometidos contra as mulheres. O planejamento
foi subsidiado pela pesquisa “Diagnóstico dos Femicídios nos Cinco Anos da
Lei Maria da Penha” e pelos dados estatísticos aferidos mensalmente pelo
observatório.
Com o passar do tempo os serviços foram ampliados para outras localidades
do estado e atualmente temos o seguinte nível de cobertura para a rede:
BRIGADA MILITAR – PATRULHAS MARIA DA PENHA
Atualmente são dezoito municípios e vinte e seis patrulhas instaladas:
Porto Alegre (8), Canoas (2), Passo Fundo, Esteio, Charqueadas, Santa Cruz do
Sul, Caxias do Sul, Vacaria, Cachoeirinha, Novo Hamburgo, Alvorada, Pelotas,
Cruz Alta, Uruguaiana, Santana do Livramento, Gravataí, Viamão e Rio Grande.
POLÍCIA CIVIL – DEAMs
Atualmente são vinte delegacias. Eram 13 delegacias até 2011 e agora já
foram inauguradas mais sete: Santa Rosa, Gravataí, Bento Gonçalves, Viamão,
Bagé, Alvorada e Uruguaiana. O que representou um crescimento de mais de
50% no número de órgãos de proteção.
IGP – SALAS LILÁS
Atualmente são sete salas. Todas inauguradas a partir de 2012: Porto Alegre,
Santana do Livramento, Caxias do Sul, Bagé, Vacaria, Rio Grande e Lajeado.
SUSEPE – PROGRAMAS METENDO A COLHER E PREVENÇÃO DO
APRISIONAMENTO FEMININO
Atualmente os trabalhos são desenvolvidos nos seguintes
estabelecimentos prisionais: Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos,
Santana do Livramento, Presídio Central de Porto Alegre e outros locais como
associações de bairro, usinas de reciclagem, etc.
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2.6 O “Prêmio Gobernarte – A Arte do
Bom Governo”
O observatório também elaborou o relatório contendo os trabalhos e
serviços prestados pela SSP/RS, através da sua rede. O relatório produzido
serviu como instrumento de avaliação no processo de seleção do “Prêmio
Gobernarte: A arte do Bom Governo” premiação pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID.
O prêmio é uma iniciativa que reconhece as melhores inovações na
gestão pública de estados, províncias, regiões e outros entes subnacionais da
América Latina e Caribe.
A seguir são apresentados o logo, o selo e a foto da entrega do prêmio
em Washington.

Mais informações podem ser obtidas no endereço eletrônico <iadb.org/
gobernarte>
Também através do link a seguir é possível acessar o vídeo produzido pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID o qual apresenta o resultado
da pesquisa “Diagnóstico Sobre os Femicídios nos Cinco Anos da Lei Maria da
Penha”, realizada pelo observatório e também o fluxo de trabalho da “Rede de
Atendimento para o Enfrentamento a Violência Doméstica e Familiar”. http://
vimeo.com/101755434
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2.7 O Monitoramento das Mulheres Vítimas de
Femicídio Tentado e a Busca Ativa pela SPM/RS
Outro trabalho importante do observatório é o de prevenção em relação
às vítimas que sobreviveram à agressão do companheiro. O trabalho é
realizado em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Rio
Grande do Sul – SPM/RS.
O observatório monitora todas as mulheres que sofreram tentativa de
femicídio e encaminha o banco de dados já estruturado à SPM/RS48 que então
desencadeia as ações de prevenção social dessas vítimas em conjunto com os
órgãos estaduais e municipais da rede de proteção.
Além disso, passa a revisar o nome dessas vítimas a procura de novas
agressões sofridas por elas e, quando encontra um novo fato, imediatamente
alerta a rede encaminhando o caso às coordenadoras.

A seguir é apresentado o relato de uma mulher
vítima de femicídio tentado em janeiro de 2014:
“COMUNICA QUE ESTAVA EM PATRULHAMENTO PELA RUA ######## QUANDO
POPULARES INFORMARAM QUE OUVIRAM DISPARO DE ARMA DE FOGO E QUE HAVIA
UMA MOCA BALEADA NA ENTRADA DO PREDIO ########. QUE DESLOCARAM ATE
O LOCAL ONDE LOCALIZARAM A MOCA CAIDA NO CHAO, BALEADA NAS DUAS
PERNAS, COM APROXIMADAMENTE 3 OU 4 DISPAROS DE ARMA DE FOGO. QUE
A VITIMA INFORMOU QUE O AUTOR DOS DISPAROS SERIA O SEU NAMORADO
DE NOME #########. QUE ##### FUGIU EM UMA CAMIONETE STRADA, DE COR
BRANCA, NAO SOUBE INFORMAR A PLACA. A VITIMA TAMBEM IRFORMOU QUE
###### ESTARIA PORTANDO UM REVOLVER UTILIZADO PARA ATIRAR NELA E QUE
DENTRO DO VEICULO HAVIA UMA ESPINGARDA DE CALIBRE 12. TAMBEM INFORMOU
QUE O NAMORADO GUARDAVA OUTRA ESPINGARDA DE CLAIBRE 12 EM CIMA DO
ROUPEIRO DE SEU APARTAMENTO. NO APARTAMENTO DA VITIMA FOI LOCAZADA A
SEGUNDA ESPINGARDA DE CALIBRE 12 ACIMA RELATADA. A VITIMA ENCONTRA-SE
HOSPITALIZADA NO MOMENTO DESTE REGISTRO. O LOCAL NAO FOI PRESERVADO
DEVIDO A NECESSIDADE DO SOCORRO. QUE HA CAMERAS DE VIGILANCIA NA
ENTREADA DO EDIFICIO. REALIZADAS PESQUISAS FOI CONSTATADO QUE A ARMA
ORA APREENDIDA FOI ROUBADA CONFORME BO N. #####”.
48 Os dados trabalhados são enviados pelo Observatório de Violência Contra a Mulher/
SSP-RS para o Centro Estadual de Referência da Mulher “Vânia Araújo Machado” (CRMVAM).
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Durante os sete primeiros meses de 2014 já foram monitoradas um total
de 164 mulheres vítimas. Os quadros a seguir apresentam as informações que
são acompanhadas.
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2.8 O Observatório como “Ponto Focal”
do Ligue 180 da SPM/PR
O funcionamento do observatório
como “ponto focal” para o recebimento
das denúncias de violência originase a partir do trabalho da Central de
Atendimento à Mulher49 – Ligue 180
– da Secretaria de Políticas para as
Mulheres. Iniciativa lançada em 2005
com o objetivo de orientar as mulheres
em situação de risco e de violência sobre
seus direitos e sobre onde buscar ajuda.
(Lei 10.714/03 e Decreto 7.393/10).
A Central é um serviço de utilidade pública e gratuito. Ela Funciona todos
os dias da semana. Atende todo território brasileiro e ainda as brasileiras que
vivem na Espanha, Itália e Portugal.
A seguir é apresentado o detalhamento dos atendimentos realizados
pela central, através do qual é possível se perceber a importância de um canal
de interação com os estados, voltado ao encaminhamento dos relatos das
violências sofridas pelas mulheres e meninas.
Apanhando-se o ano de 2013, verifica-se que foram realizados 532.763
atendimentos. Deste montante, 196.887 casos ou 37,2% foram de pedido de
informações, enquanto os relatos de violência ficaram em 66.532 ou 12,6%
dos atendimentos.

49 A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 é um serviço de atendimento
telefônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, criado
com o objetivo de disponibilizar um espaço para que a população brasileira, principalmente
as mulheres, possa se manifestar acerca da violência de gênero, em suas diversas formas. O
serviço presta seu atendimento com foco no acolhimento, orientação e encaminhamento
para os diversos serviços da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres em todo o
Brasil. Em: http://www.spm.gov.br/ouvidoria/central-de-atendimento-a-mulher
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Os gráficos a seguir apresentam a distribuição segundo os tipos de
violência sofridos pelas mulheres e a freqüência em que ocorrem as agressões:
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O observatório já recebeu, entre o dia 15 de abril e o dia 30 de agosto
deste ano, um total de 597 denúncias de mulheres gaúchas reportando casos
de violência.
As denúncias são encaminhadas aos órgãos policiais através do
departamento de inteligência e segurança pública – DISP/SSP, por meio do
sistema “Disque 181” da pasta, para que os relatos sejam avaliados e para que
providências imediatas sejam adotadas, quando necessário.

Disque-Denúncia (181) da SSP/RS
Central de atendimento a
mulher da SSP/RS - Ligue 180

Disque-Denúncia (181) da SSP/RS

Além disso, os casos são cadastrados e analisados pelo observatório
visando se estabelecer o perfil das vítimas e dos agressores, como forma de se
definir procedimentos de prevenção e enfrentamento a violência de gênero.
A seguir é apresentado um caso de denúncia encaminhada ao estado
com o detalhamento dos fatos:
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2.9 O Monitoramento dos Indicadores de
Violência contra as Mulheres e Meninas no
Estado do Rio Grande do Sul
Outra tarefa do observatório é monitorar a violência contra as mulheres
e meninas no Estado do Rio Grande do Sul. A última avaliação, realizada no
1º semestre de 2014, mostrou uma redução significativa nos indicadores de
violência, a qual está intimamente ligada às ações transversais e integradas
dos órgãos de governo e dos serviços prestados pela rede.
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O comparativo entre os primeiros semestres de 2013 e 2014 apontou as
seguintes situações: no caso das ameaças, constatou-se uma redução de 674
crimes (de 22.354 para 21.680), ou 3% a menos nos casos.
Fenômeno semelhante ocorreu com as lesões corporais as quais também
se reduziram. Foram 700 casos a menos neste 1º semestre de 2014 (de 13.237
para 12.537), o que representou uma diminuição de 5,3%.
Os casos de estupro também diminuíram! Foram 640 casos, no 1º
semestre de 2013, contra 525 agora em 2014. A diminuição chegou a 115
crimes ou 18%.
Contudo nenhuma das reduções foi mais significativa que a dos femicídios
os quais caíram de 55 para 37 casos (32,7%). Foram 18 vítimas a menos em
comparação ao mesmo período do ano anterior.
Os gráficos e o quadro a seguir apresentam o comparativo entre os indicadores50.

50 Nos casos dos femicídios tentados observou-se que fatores como as ações de incentivo
para que as vítimas comuniquem as violências sofridas, os recentes concursos públicos que
ampliaram o número de servidores e também qualificaram o atendimento prestado, a inclusão
do tema em cursos de formação e treinamentos, a atenção no atendimento as vítimas, a
ampliação da rede de atendimento as mulheres, com a criação de sete novas DEAMs (eram 13
até 2011 e agora já são 20 em todo o Estado) e a instalação de mais 4 delegacias de homicídios
na capital, aliadas à criação de serviços inovadores e reconhecidos internacionalmente, como
as “Patrulhas Maria da Penha”, as “Salas Lilás” e as ações dos programa “Metendo a Colher” da
SUSEPE, acabaram por motivar enquadramentos mais rigorosos, como os casos de femicídio
tentado.
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3.Conclusões
O observatório é uma das iniciativas de caráter transversal da rede de
atendimento da secretaria de segurança pública, a qual possui como principal
característica a integração e a continuidade das ações entre seus os órgãos.
Uma peculiaridade que lhe permite desenvolver seus trabalhos pensando no
agir em conjunto e nos objetivos que devem nortear seu trabalho, dentre eles,
marcadamente a redução da quantidade de mulheres e meninas vítimas de
violência.
Além disso, acredita-se que ele esteja revelando o que estava oculto pela
própria natureza da violência doméstica e familiar que possui características
próprias, marcadas pela crueldade e pela forma traiçoeira com que são
praticados os femicídios, dentro de residências, de maneira encoberta e pela
mão daqueles que deveriam proteger as mulheres.
Também serve como uma espécie de catalisador51 para a realização
de muitos trabalhos dentro e fora da administração pública, nas três esferas:
federal, estadual e municipal e ainda como uma espécie de facilitador para
51 Adj.1. Diz-se de substância que produz catálise (modificação - em geral aumento - de
velocidade de uma reação química pela presença e atuação de uma substância que não se altera
no processo). 2. Fig. Estimulante, dinamizador, incentivador. 3. Substância catalisadora; acelerador.
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as iniciativas de gestoras e gestores interessados em enfrentar o problema,
mas os quais não dispunham de dados ou informações que dimensionassem
a situação da violência de gênero em suas localidades ou regiões. Aqueles
que não tinham como conhecer ou traçar o perfil das vítimas locais ou quais
crimes elas sofriam. Havia pouca ou, em alguns casos, nenhuma informação
que pudesse auxiliar no processo de prevenção e na construção de políticas
públicas voltadas ao enfrentamento do problema.
Presta-se ainda para facilitar a captação de recursos estaduais e federais
e à implementação de projetos locais de prevenção e repressão à violência,
pois na medida em que os dados passaram a ser divulgados, também estes
gestores conseguem dar visibilidade aos casos de violência ocorridos em suas
localidades (ver anexo I).
Facilita a realização de convênios com universidades e organizações não
governamentais ligadas ao estudo do fenômeno, oportunizando a troca de
informações e a elaboração de pesquisas, bem como promove o debate em
torno tema trazendo-o para o dia-a-dia das pessoas, ao mesmo tempo em que
ainda reforça periodicamente a importância do trabalho de prevenção.
Um trabalho de pesquisa e analise, tendo como fonte primária os bancos
de dados com os relatos das violências e que serve ainda de inspiração para a
próxima iniciativa do observatório que será a criação de um “sistema de alerta”,
capaz de indicar previamente as mulheres com a maior probabilidade de
serem assassinadas, para que assim possamos multiplicar nossa capacidade
de estudo e para que possamos agir ainda mais rapidamente.

Anexo i
Recursos captados pela Rede de Atendimento da SSP/RS para o
Enfrentamento a Violência Doméstica e Familiar

Referências
131

Comissão de Cidadania e Direitos Humanos
FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas Técnicas para o trabalho científico.
Explicitação das normas da ABNT. Porto Alegre. Dáctilo Plus, 2013JUBB,
Nadine. Delegacias da Mulher na América Latina: uma porta para deter
a violência e ter acesso à justiça. Quito: CEPLAES, 2010.LEMOS, Patrícia.
Caem os índices de violência contra as mulheres no estado. Porto Alegre.
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível
em: http://www.ssp.rs.gov.br/model=conteudo&menu=81&id=201310OL
IVEIRA, Cleusa Maria de. Violência de Gênero e as Políticas Públicas: um
estudo sobre as políticas de atenção as mulheres vítimas de violência no
município de Contagem, ano 2010. Minas Gerais. Julho 2012. Disponível
em: http://www.amde.ufop.br/tccs/Lafaiete/Lafaiete%20-%20Cleuza%20
Oliveira.pdf Acesso em 24 jun 2014.PASINATO, Wânia. “Femicídios” e as
mortes de mulheres no Brasil. Cadernos Pagu, Campinas, nº 37, p.223, 2011.

DELEGACIAS DE POLÍCIA ESPECIALIZADAS NO
ATENDIMENTO À MULHER NO RIO GRANDE DO SUL
INTEGRANDO A REDE LILÁS
Anita Klein52

Resumo
A busca para as questões de violência doméstica ainda se direciona primeiramente
para as delegacias de Polícia. É no “balcão” de uma Delegacia de Polícia que
milhares de mulheres vítimas de violência doméstica “justificada” pela cultura
machista que na nossa sociedade, vêm buscar alento para seu sofrimento e solução
para seus conflitos. E são as Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher
(DEAMs) que estão cada vez mais se capacitando para prestar essa acolhida
humanizada à mulher desesperada pela violência sofrida e, principalmente, uma
resposta eficaz na repreensão dos crimes que englobam todas as espécies de
violência contra a mulher elencadas na Lei Maria da Penha para que efetivamente
os índices de violência intrafamiliar sejam reduzidos.
52 Delegada de Polícia titular da 1ª DEAM Porto Alegre e Coordenadora Estadual das
DEAMs do Rio Grande do Sul. Especialista em Ciências Penais e Mestre em Docência Universitária.
Professora da Academia da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. delklein@msn.com
Termos Circunstanciados são procedimentos policiais para crimes de menor potencial ofensivo.
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Palavras chaves: Polícia Civil- DEAMs- Reconhecimento

1. A evolução e o reconhecimento
Do trabalho das deams
Embora as Delegacias de Polícia no Estado do Rio Grande do Sul destinadas
ao atendimento específico para mulheres vítimas de crimes ocorridos em razão
de seu gênero existam mais de 25 anos, o reconhecimento da importância
desses órgãos policiais dentro da instituição policial e da própria sociedade
ainda é tímido. Sabe-se que as Delegadas de Polícia e agentes policiais que
trabalharam bravamente durante todos esses anos nas DEAMs encontraram
muita dificuldade para realizar esse trabalho que durante muito tempo foi
considerado menos importante do que outras funções policiais. Exemplo
disso é que antes da Promulgação da Lei Maria da Penha, as delegacias para
a mulher eram consideradas fábricas de “tecezinhos”² que resultavam, no
máximo em pagamento de “cesta básica” pelo agressor.
Essa ausência de eficácia na punição de agressores associada ao fato
de que se construíram ao longo dos tempos os dogmas de que “em briga de
marido e mulher ninguém mete a colher”, ou “há mulher que gosta de apanhar
porque registra ocorrência e depois vai retirar a queixa”, fizeram com que as
delegacias para a mulher permaneceram durante muitos anos como a única
política pública direcionada para atender as mulheres submetidas aos mais
variados e dolorosos tipos de violência.
Certamente é incalculável o número de mulheres que viveram durante
vidas inteiras sofrendo violência sem nunca ter tido oportunidade de romper
o ciclo de violência pelas mais variadas razões: medo, vergonha, culpa, falta
de apoio da família, ausência de serviço adequado por parte do Estado,
dependência econômica, existência de filhos, obrigação de manter a família...
Precisou a vinda da Lei Maria da Penha para que a violência doméstica
entrasse no rol de crimes efetivamente passíveis de punição e para que o
trabalho realizado pela DEAMs fosse promovido a um trabalho de grande
importância. Hoje a realização de Inquéritos Policiais, os trâmites de Medidas
Protetivas de Urgência, os Autos de Prisão em Flagrante, as realizações
de Prisões Preventivas, as Buscas e Apreensões realizadas nas casas dos
agressores, o Acompanhamento das vítimas para retirar pertences do lar
parece estar atribuindo uma conotação de serviço de polícia investigativa
dentro das DEAMs.
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No entanto, ainda existem agentes das instituições policiais e mesmo
pessoas da sociedade que não considerem justificável a existência de
Delegacias de Polícia específicas para atendimento às mulheres vítimas de
violência mesmo sabendo dos altos índices desses tipos penais em todo o
mundo. Parece-nos difícil sensibilizar homens e mulheres de que a violência
doméstica atinge toda a família nos seus mais diferenciados aspectos.

Além disso, os episódios de violência assistidos e vivenciados pelos filhos
dentro das famílias podem incentivar a reprodução dos mesmos padrões
de comportamento em sua vida adulta. Dessa forma, é fácil afirmar que a
violência intrafamiliar é geradora de outras espécies de violência existentes
na sociedade.
Por outro lado, as mulheres vítimas de violência doméstica mantem em
seu imaginário a certeza de que o local a ser procurado quando decidem
romper o ciclo de violência é junto às Delegacias de Política Especializadas
no Atendimento à Mulher. Credita-se esse comportamento ao atendimento
qualificado e solidário prestados nesses órgãos policiais, imagem conquistada
a custo dos esforços de todas e todos os servidores policiais que atuaram e
atuam nas DEAMs ao longo desses anos.

2.Novo olhar para criação e instalação de
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Delegacias Especializadas no Atendimento
à Mulher no Estado do Rio Grande do Sul
2.1 Instaladas sete DEAMs nos
últimos quatro anos
Em nenhum momento uma gestão governamental estabeleceu como
prioridade as questões de gênero como está fazendo a atual administração do
Estado do Rio Grande do Sul. Da mesma forma em nenhum momento a Polícia
Civil do Estado se empenhou tanto em oferecer serviços especializados às
mulheres em situação de violência como nos últimos anos. Exemplo disso é que
desde a criação da primeira Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher
no Estado do Rio Grande do Sul em 1988 até o ano de 2010 foram instaladas
no Estado 13 (treze) DEAMs. A partir do ano de 2011 foram efetivamente
instaladas 7 (sete) Delegacias Especializadas até a presente data, atendendo
a demanda de importantes regiões que há muito tempo clamavam pela
prestação desse serviço tendo em vista, principalmente o elevado número de
ocorrências policiais vitimando mulheres. Isso significa que nos últimos quatro
anos foi instalado um terço das delegacias Especializadas no Atendimento à
Mulher que iniciaram há mais de 25 anos.
Por evidência, a criação e instalação desses órgãos policiais específicos
vêm atender a demanda das comunidades que acreditam que a existência de
uma DEAM tem um papel essencial para a repressão dos crimes de violência
contra a mulher juntamente com os demais organismos necessários para
acolher, amparar, orientar e abrigar essas mulheres que precisam dos serviços
da União, dos Estados, dos Municípios e demais entidades da sociedade civil
que se engajam nessa luta para reduzir os índices de violência e salvar vidas
humana.
Atualmente existem 20 (vinte) DEAMs em funcionamento no Estado do
Rio Grande do Sul: Alvorada, Bagé, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul,
Cruz Alta, Erechim, Gravataí, Ijuí, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo,
Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa,
Uruguaiana e Viamão.

2.2 Fortalecimento das DEAMs
Com esse olhar específico para o trabalho das DEAMs foram aprovados
projetos juntos a SENASP/MJ e SPM/PR com a finalidade específica de
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fortalecer as Delegacias de Polícia Especializadas no Atendimento à Mulher do
Rio Grande do Sul destinando equipamentos, mobiliários, armamentos não
letais e viaturas para todas as delegacias já em funcionamento. O convênio
da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República no
valor de R$ 654.169,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta
e nova reais) e da Secretaria Nacional da Segurança Pública do Ministério da
Justiça no valor de R$ 1.357.487,00 (Um milhão, trezentos e cinquenta e sete
mil, quatrocentos e oitenta e sete reais) foram firmados exclusivamente para
fortalecimento das DEAMs no Estado do Rio Grande do Sul, estruturando
os ambientes de trabalho dos servidores e melhorando as condições de
atendimento às vítimas de violência doméstica.

2.3 Cursos de Capacitação para policiais civis
Mais ainda, estão em andamento através da Academia de Polícia Civil
do Estado do Rio Grande do Sul diversas edições de cursos de capacitação
para policiais em matéria específica de atendimento em casos de violência
doméstica destinados a profissionais que trabalham em delegacias não
especializadas, já que a vítima de violência tem o direito de efetuar o registro na
Delegacia de Polícia mais próxima e os servidores precisam estar capacitados
para oferecer uma acolhida solidária. Esses cursos estão sendo oferecidos
em todas as regiões do Estado, mesmo em local onde ainda não existia
Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, já que todas as outras
delegacias devem estar preparadas para prestar o atendimento adequado
e acolhedor também em crimes de violência doméstica. Esses cursos visam,
principalmente, sensibilizar os servidores policiais a prestar um atendimento
humano e solidário às vítimas, sem efetuar juízo de valor, mas atuando com
urbanidade e respeito às mulheres em situação de violência. Com isso, são
apresentadas aos servidores as medidas a serem adotadas no atendimento
à mulher vítima de violência de acordo com a Lei Maria da Penha, fazendo os
encaminhamentos necessários aos serviços já implementados pela rede de
atendimento.

3. A Coordenadoria Estadual das DEAMs
na Polícia Civil RS
A Coordenadoria Estadual das DEAMs, órgão recomendado pelas Normas
Técnicas do Governo Federal para atuar na coordenação das Delegacias
Especializadas no Atendimento à Mulher em cada Unidade da Federação
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ainda não está regulamento no nosso Estado. Faz-se necessário a criação
dessa Coordenadoria com autonomia administrativa e pessoal, como já existe
em outras unidades da Federação, a fim de efetivamente realizar o trabalho
junto as DEAMs da Polícia Civil.
Atualmente essa missão é realizada pela Delegada de Polícia Titular da 1ª
DEAM de Porto Alegre através de uma Portaria da Chefia de Polícia nomeando
a Coordenadora. No entanto, a Coordenadoria não existe de fato e de direito.
Apenas a Delegada de Polícia Titular da 1ª DEAM acumula as duas funções sem
a estrutura adequada e principalmente sem autonomia administrativa para
atuar junto às DEAMs do interior do Estado.
Mesmo sem a estrutura adequada, a Coordenadora Estadual das DEAMs
tem realizado o trabalho de integração com os demais órgãos de atendimento à
mulher vítima de violência junto a Secretaria de Segurança Pública e Secretaria
de Políticas para Mulheres do Estado. Além disso, procura realizar orientação
junto às Delegadas de Polícia Titulares de DEAMs, promoção de direitos das
mulheres, incentivo para empoderamento das Delegadas de Polícia dentro da
Instituição Policial Civil, auxílio na criação e instalação de DEAMs, realização
de palestras em diversos eventos levando a conscientização da necessidade
de rompimento da cultura machista para redução da violência doméstica e
incentivo ao trabalho em rede para a obtenção de resultados mais eficazes.

3.1 Um ano na Coordenadoria Estadual
das DEAMs
Com um ano na Coordenadoria Estadual das DEAMs no Estado do Rio
Grande do Sul, colecionamos algumas comemorações. A principal delas foi
a efetiva instalação de quatro delegacia Especializadas no Atendimento à
Mulher: Viamão, Bagé, Alvorada e Uruguaiana. Essa conquista contou com o
empenho efetivo do Governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública
Estadual, da Polícia Civil, dos Governos Municipais e dos Movimentos de Luta
pelos Direitos das Mulheres. A criação destas DEAMs veio atender a demanda
de muitos anos em que as comunidades clamavam pela instalação de um
órgão específico da Polícia Civil que pudesse acolher as mulheres em situação
de violência doméstica.
Foi criado e realizado, pela primeira vez, durante os meses de dezembro
de 2013 e janeiro de 2014 o Projeto DEAM no Litoral. Esse projeto veio
atender a elevada demanda de ocorrências policiais de violência doméstica
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que ocorrem durante os meses de verão no litoral norte onde a população
se eleva consideravelmente. No litoral norte do Estado do Rio Grande do Sul
não há DEAM instalada em nenhuma das cidades. Com isso, foi instalada uma
DEAM Móvel durante quinze dias em cada cidade litorânea, abrangendo seis
cidades durante a temporada de verão. O trabalho realizado foi de orientação
às mulheres, divulgação de serviços e direitos em situações de violência
doméstica, registro de ocorrências, solicitações de medidas protetivas de
urgência e demais serviços previstos na Lei Maria da Penha. Trabalharam
na DEAN Móvel Delegadas e Agentes com experiência em Delegacias
Especializadas no Atendimento à Mulher e o resultado foi extremamente
positivo, originando diversas solicitações para a instalação da DEAM Móvel em
eventos importantes que ocorrem no litoral.
Participamos ativamente da proposta de alteração legislativa que
culminou na assinatura pelo Governo do Estado do Decreto 51.243/2014
que veio corrigir uma grave discriminação sexista entre servidores públicos
durante a vigência do estágio probatório. Com a assinatura do Decreto as
servidoras gestantes e adotantes não mais sofrerão a suspensão do estágio
probatório durante a licença gestante e adotante, o que acarreta grave prejuízo
de ascensão profissional em relação aos servidores homens. Essa conquista,
que alcança todas as servidoras públicas do Estado, apenas foi exitosa com a
iniciativa do Gabinete da Secretaria da Segurança Pública e da Secretaria de
Administração e Recursos Humanos.
Após treze anos de luta pela aposentadoria da servidora policial com
o mesmo índice de redução de outras categorias em relação aos servidores
homens, finalmente foi sancionada pela Presidência da República a Lei Federal
144/2014 e oficializada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul através
do Decreto 51.716/2014 a aposentadoria da mulher policial civil com 25 anos
de contribuição. Essa conquista contou com o trabalho de muitas pessoas,
grupos sindicais e parlamentares no âmbito estadual e federal.
Recentemente, inauguramos na DEAM de Porto Alegre a Primeira
Galeria de Titulares de DEAMs no Estadual do Rio Grande do Sul. Essa foi
uma homenagem prestada às oito delegadas titulares e suas equipes que
trabalharam na Delegacia desde sua criação em 1988. Entre as delegadas
homenageadas, três já gozam de aposentadoria e as demais se encontram
em atividade. Essa galeria simboliza muito mais do que as fotografias afixadas
na parede das delegacias de polícia; significa a necessidade de valorizar esse
nobre trabalho dentro da instituição policial. Afinal, todo o trabalho de redução
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de criminalidade passa pelo combate à violência doméstica e intrafamiliar.

4. A Necessidade de Criar um Departamento
As Delegacias de Polícia Especializadas no Atendimento à Mulher são
órgãos diretamente subordinados às Delegacias Regionais, sem vínculos entre
si e com a Coordenadoria. A inexistência de uma autonomia administrativa
da Coordenadoria dificulta a comunicação entre as Delegadas Titulares
que precisam se reportar aos Delegados Regionais conforme as normas
institucionais.
Em razão disso, apresenta-se como sugestão a criação de um
Departamento Especializado em crimes de violência doméstica, idosos, raça,
etnia e homofobia para que se possa construir a possibilidade de instalar
órgãos especializados para esses grupos que se encontram em situação de
vulnerabilidade. Dessa forma, todas as Delegacias de Polícia Especializadas no
atendimento à Mulher ficariam vinculadas à Coordenadoria, órgão integrante
do Departamento Especializado com autonomia de gestão e administrativa.
Essa medida certamente possibilitará avançar no serviço especializado de
atendimento à mulher que é realizado nas DEAMs, consagrando a visão
contemporânea das atribuições da Polícia Civil que devem integrar a
profissionalização, a prevenção, a educação e cidadania e a investigação.

Patrulha Maria da Penha, o estado
garantindo a segurança
Najara Santos da Silva53

53 Major, trabalha junto à Coordenação Estadual da Patrulha Maria da Penha, da Brigada
Militar. Graduada em Estudos Sociais e História (UNISINOS). Especialista em Museologia e
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Resumo
Ao longo dos séculos, as mulheres têm sofrido as consequências de uma
cultura baseada na superioridade masculina, tornando-se vítimas das diversas
formas de violência. Diante do crescimento significativo desses índices, foram
desenvolvidas várias ações em nível mundial, na tentativa de reduzi-los. No Brasil,
em 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha para coibir e prevenir a violência
doméstica e familiar contra as mulheres. Um dos aspectos mais importantes
desta Lei é a concessão da medida protetiva de urgência, que pode ser solicitada
pela vítima no momento do registro da ocorrência. Para fiscalizar o cumprimento
destas medidas pelo agressor, a Brigada Militar do estado do Rio Grande do Sul
criou as Patrulhas Maria da Penha.
Palavras-chave: Violência,;violência contra a mulher; Medida Protetiva de
Urgência.;Patrulha Maria da Penha
Historicamente a mulher sempre passou por graves violações dos seus
direitos mais elementares, tais como à vida, à liberdade e à disposição de
seu corpo, além de ser violentada no lar, na rua, nas organizações, no campo
jurídico, na mídia e na literatura.
A dominação de gênero é um problema secular. Em tempos mais
remotos, as mulheres eram vistas como seres inferiores e menos racionais. Nas
sociedades antigas tinham pouca expressão, eram tratadas como propriedade
dos homens devendo obedecê-los e gerar filhos. Assim, foram estabelecidas
pretensas formas de organização e de convívio, baseadas na exploração e na
dominação das mulheres, que foram mantidas pela sociedade que legitimou
a superioridade masculina ao longo dos anos.
As desigualdades entre mulheres e homens e a hierarquia de gênero
provocaram a institucionalização do machismo, levando ao surgimento e
propagação da violência contra as mulheres, independente de ideologia,
classe social, raça, etnia, religião, idade ou grau de escolaridade. Não podemos
compreender este fenômeno como algo que acontece fora de uma relação
de poder. A violência contra as mulheres representa um abuso físico,
sexual, emocional e patrimonial no seio da família; destrói sua autoestima e
compromete física e psicologicamente sua saúde; impede sua participação
na sociedade, fazendo com que permaneçam à margem dos processos de
tomada de decisões; controla e limita o direito de fazerem suas próprias
Patrimônio Cultural (UFRGS). Correspondência para najara61@gmail.com
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escolhas. Para diminuí-la, é necessário um trabalho de desconstrução desse
machismo exacerbado que está enraizado em nossa sociedade.
A partir da década de 1970, a violência contra as mulheres deixou de ser
vista como um problema privado, que não saía do âmbito familiar, e adquiriu
um cunho social, onde a intervenção estatal era fundamental para a sua
erradicação. Em decorrência, vários países criaram diversas políticas públicas,
com o intuito de assegurar a igualdade de direitos e eliminar todas as formas
de discriminação e violência baseadas no gênero. Estes acordos internacionais
estabelecem o dever do estado de prevenir, investigar, punir e erradicar esse
flagelo social por meio de programas que promovam o conhecimento e
a observância do direito a uma vida sem violência, no sentido de proteger
as mulheres, ainda, de toda forma de negligência, exploração, crueldade e
opressão.
Embora o Brasil seja signatário de todos os esses acordos, os inúmeros
registros de ocorrência desta natureza ainda evidenciam a ausência de uma
proteção mais efetiva em determinadas localidades. O início da década de 1980,
no Brasil, foi marcado por uma intensa mobilização para reduzir estes índices,
resultando em uma série de conquistas. A mais recente foi a aprovação da Lei
Federal nº 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, em 2006, com o intuito
de aumentar o rigor das punições nos casos de agressão contra as mulheres,
quando ocorridas no âmbito doméstico ou familiar, resgatando a dignidade
dessas cidadãs que sofrem caladas, na maioria das vezes. A lei estabelece
o papel do estado quanto à adoção de políticas públicas de prevenção,
assistência e repressão à violência, com o objetivo de reduzir a desigualdade
entre homens e mulheres. Prevê, ainda, a concessão das medidas protetivas
de urgência, com o intuito de garantir a integridade física e psicológica de
vítimas que estejam em situação de risco, impondo limites ao agressor.
Porém, mesmo com a Lei Maria da Penha, a violência contra as mulheres
ainda é muito expressiva no país, prejudicando as famílias e reforçando
outros tipos de violência predominantes na sociedade. Quem convive com a
violência, mesmo antes de nascer ou durante a infância, muitas vezes passa a
ver o uso da força física como algo natural. Enfim, além das próprias vítimas,
a sociedade como um todo é quem perde, de maneira irreparável. Portanto,
combater a violência por meio de ações eficazes significa melhorar os índices
da segurança pública para todo o estado.
Diante da necessidade de priorizar ações de promovessem a equidade
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de gênero, a autonomia e, acima de tudo, a garantia dos direitos humanos das
mulheres, a Secretaria de Segurança Pública criou uma Rede de Atendimento
para o Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, integrada pelo
Observatório da Violência Contra a Mulher (SSP), Brigada Militar, Polícia Civil,
Instituto-Geral de Perícias e Superintendência de Serviços Penitenciários.
Assim, em outubro de 2012, a Brigada Militar implementou a Patrulha
Maria da Penha, nos municípios com maiores índices de crimes de violência
contra as mulheres. Inicialmente, foram contemplados aqueles onde havia
Territórios da Paz, os que possuíam delegacias de atendimento à mulher ou
postos de atendimento da Polícia Civil e onde existia um trabalho organizado
ou em fase de organização da rede de atendimento. Desde então, o estado
se faz presente junto às mulheres vítimas de violência por meio das Patrulhas
Maria da Penha, integradas por policiais capacitadas(os) que realizam rondas
em viaturas devidamente identificadas.
É importante salientar que somente a concessão das medidas protetivas
de urgência não foi suficiente para garantir segurança às mulheres que,
inúmeras vezes, voltavam a ser agredidas. Neste sentido, para evitar a
continuidade dos crimes praticados contra elas, as Patrulhas Maria da Penha
realizam o acompanhamento e a fiscalização do fiel cumprimento destas pelo
agressor. Assim, as rondas e visitas regulares às residências dessas mulheres
têm por objetivo garantir sua proteção e evitar reincidências, além de mostrar
ao agressor, à comunidade e à sociedade o engajamento do estado na proteção
daquela vítima. Posteriormente, as(os) patrulheiras(os) elaboram os relatórios
que serão utilizados para instruir o inquérito policial e o processo judicial.
Enquanto a lei deu visibilidade aos casos de violência contra as mulheres,
as Patrulhas Maria da Penha rompeu o silêncio dessas vítimas. Desde a sua
criação até o final de junho de 2014, já realizaram 11.713 visitas e atenderam
5.132 mulheres, dentre as quais foram constatados 275 casos graves e, por este
motivo, continuam sendo acompanhadas. Durante as visitas, foram presos 42
agressores, por estarem descumprindo as Medidas Protetivas de Urgência.
Estas patrulhas conseguiram reduzir a zero o número de reincidências no
estado, ou seja, nenhuma das vítimas que buscou proteção voltou a ser
agredida.
A principal consequência desse projeto foi o empoderamento das
mulheres que se tornam mais autoconfiantes para romper o ciclo da violência,
a partir do momento em que percebem que não estão mais sozinhas. Toda a
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mulher vítima de violência precisa denunciar seu agressor, com o intuito de
evitar novas agressões e encorajar outras a fazerem o mesmo. Quando são
capazes de reconhecer seus direitos e tomam conhecimento da existência de
instrumentos capazes de produzir alguma reparação, sentem-se fortalecidas
para o exercício de sua cidadania.
Diante dos resultados apresentados pelo projeto, no primeiro semestre
de 2014, policiais militares da Bahia e Espírito Santo visitaram o Rio Grande do
Sul com o objetivo de buscar informações sobre as Patrulhas Maria da Penha,
visando sua implantação naqueles estados.
Atualmente, a Brigada Militar conta com 20 Patrulhas Maria da penha,
sendo seis em Porto Alegre, duas em Canoas, e nos municípios de Alvorada,
Bagé, Cachoeirinha, Caxias do Sul, Charqueadas, Cruz Alta, Esteio, Novo
Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santana do
Livramento, Uruguaiana e Vacaria. Até o fim do ano, está prevista a instalação
de patrulhas, nos municípios de Bento Gonçalves, Erechim, Gravataí, Ijuí,
Lajeado, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, Sapucaia do Sul e Viamão.
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Resumo
A Sala Lilás tem como objetivo oferecer um ambiente de acolhimento e
atendimento especializado à mulher vítima de violência, e já foi instalada em
Porto Alegre, Santana do Livramento, Caxias do Sul, Bagé, Vacaria, Rio Grande,
Lajeado, Canoas e Ijuí. Além do espaço de acolhimento humanizado, o projeto
prevê a sensibilização dos profissionais para o problema da violência de gênero
– isso contribui para qualificar a coleta de provas e para a responsabilização do
agressor. Na Sala Lilás, as mulheres têm mais privacidade e, enquanto aguardam
o atendimento para a perícia física, são recebidas pelo serviço psicossocial, onde
também podem fazer o retrato falado digital. A Perícia Física compreende o exame
de lesões e a coleta de material biológico para exames periciais. Assistentes sociais
reúnem informações sobre as condições sociais dos usuários e, a partir delas,
fazem um melhor encaminhamento à rede social de proteção.
Palavras-chave: acolhimento; sala lilás; perícia psíquica; direitos humanos.
O atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar
passou a ser oferecido pelo Instituto-Geral de Perícias em um ambiente mais
humanizado.
As mulheres vítimas de violência anteriormente eram encaminhadas ao
Departamento Médico-Legal para realização de exame de corpo de delito
(perícia) e ficavam aguardando numa sala de espera, por vezes junto com o
próprio agressor, além de presos custodiados pela Polícia Civil ou pela Brigada
Militar que eram levados a todo momento.
A mulher, já vulnerável, machucada no corpo e na alma, era exposta a
um ambiente frio, tratada como um acréscimo às estatísticas criminais. Levava
consigo um número de ocorrência e a solicitação de exames periciais pela
autoridade policial, dirigia-se a um guichê e, após, mandavam-lhe aguardar
no saguão.
A mulher vítima tinha de munir-se de muita força e coragem para subir
a escadaria de acesso à clínica no interior do DML. As estatísticas revelavam o
número total de lesões, sem o recorte de gênero.
Não havia o mapeamento da origem da agressão sofrida, se era fruto de
um acidente, se havia sido agredida pelo marido, namorado ou companheiro.
A preocupação com um tratamento mais digno às mulheres vítimas e a
145

Comissão de Cidadania e Direitos Humanos
mudança de paradigma começou com a participação de servidoras do IGP
no Fórum de Gênero, Raça e Etnia promovido pela Secretaria de Segurança
Pública em parceria com a Secretaria de Política para as Mulheres.
Inúmeras palestras, discussões e capacitações abrangendo temas sobre
o empoderamento das mulheres, desigualdades de gênero, cultura machista,
e autonomia financeira das mulheres, provocaram encorajamento para a
propositura de mudanças positivas no enfrentamento à violência contra a
mulher.
Através do programa de governo RS Lilás, a Secretaria de Segurança
Pública elaborou um projeto para criar a Rede de Enfrentamento a Violência
Doméstica e Familiar com a participação do IGP, da Polícia Civil e da Brigada
Militar.
O IGP, inserido nessa Rede, inaugurou no Departamento Médico-Legal,
em 25/09/2012, a SALA LILÁS, que é um espaço acolhedor e diferenciado
para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
Na Sala Lilás as mulheres aguardam o atendimento para o exame de
lesões, para realização da perícia psíquica, para o atendimento do serviço
psicossocial e a realização do retrato falado digital.
A perícia física compreende o exame de lesões e coleta de material
biológico para exames periciais.
A perícia psíquica é fundamental para a elaboração e legitimidade da
prova pericial nos crimes sexuais em que não há a comprovação material do
delito. A valorização da prova testemunhal, obtida com técnicas internacionais
de entrevistas a vítimas e a comprovação de sinais e sintomas de sofrimento
psíquico decorrentes do trauma, possibilitam a comprovação de situações
abusivas anteriormente não valorizadas (se analisada somente a prova pericial
física).
A Perícia Psicológica é entendida como processo técnico-científico
de coleta de dados, estudos e interpretação de informações a respeito dos
fenômenos psicológicos, que são resultantes da intersecção do indivíduo/
sociedade, utilizando-se, para tanto, de estratégias psicológicas – métodos,
técnicas e instrumentos regulados na Resolução do Conselho Federal de
Psicologia n.007/2003.
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A Perícia Psíquica também busca adequar-se a metodologia do
Depoimento Sem Dano, não revitimizando as vítimas de crimes sexuais e de
violência doméstica e familiar.
A finalidade do Setor Psicossocial é reduzir a ansiedade, oferecendo
uma escuta humanizada e diferenciada às vítimas, além de providenciar
encaminhamento para as devidas providencias e ou tratamento. O serviço
psicossocial foi criado precisamente para assistir as vítimas de violência
doméstica e de abuso sexual. A finalidade do serviço é reduzir a angústia
e sofrimento no momento do trauma, tomando medidas de prevenção
primária, secundária e principalmente terciária, no caso de abuso sexual
(encaminhamento para a Profilaxia) oferecendo um acolhimento às vítimas,
além dentre outros, conforme o quadro, utilizando recursos da comunidade. O
atendimento é realizado pela equipe técnica e por estagiários com supervisão
local.
É importante tratar a vítima com o fim de restaurar-lhe o bem-estar
psíquico, reconhecendo-a como sujeito e não mais apenas como um
acréscimo às estatísticas da violência; oferecendo-lhe ocasião para expressar
seu sofrimento e de ser ouvida com respeito, sob o primado das técnicas
psicológicas, encorajando-a para retornar à vida e ser protagonista na
reconstrução da sua auto-estima e do seu autovalor. E, sob o primado das
técnicas dos Assistentes Sociais, reunindo informações sobre as condições
sociais dos usuários que contribuam para a escolha mais adequada ao
encaminhamento à rede social de proteção.
O retrato falado digital ou sistema de representação facial humana
é uma técnica que auxilia a recriar o rosto de suspeitos de crimes, por meio
do programa de tratamento de imagens Adobe PhotoShop. A partir do
relato da mulher vítima de violência, pode ser montada uma reprodução
das características faciais do suspeito, com qualidade fotográfica, através
de um banco de imagens. A partir do relato da mulher vítima de violência,
pode ser montada uma reprodução das características faciais do suspeito,
com qualidade fotográfica através de um banco de imagens. Para compor
o retrato falado, inicialmente a testemunha escolhe o formato do rosto e a
cor da pele que mais se assemelha com as características do suspeito. Depois
são acrescentados olhos, nariz, boca e acessórios como boné, touca. Em cerca
de duas horas é possível montar um retrato falado que se assemelha a uma
fotografia. Além disso, é possível fazer projeções de envelhecimento dos traços
faciais, combinar disfarces, cicatrizes, piercings e tatuagens, e inserir detalhes
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como formato dos olhos, expressão facial e do olhar. O retrato falado é de
extrema importância para a identificação dos suspeitos, é ele que direciona
a investigação e reduz o universo de suspeitos de um crime. A confecção do
retrato falado digital será disponibilizada no DML, junto ao setor clínico e
ao atendimento psicossocial, a fim de oferecer à mulher vítima de violência
um atendimento diferenciado, voltado a atenuar o seu sofrimento, pois será
atendida junto com outras mulheres, para evitar constrangimentos.
Com o objetivo de melhorar o atendimento às vítimas de agressão
sexual, foi proposta a padronização de um “kit” de coleta de material para
vítimas de agressão sexual que foi desenvolvido em colaboração entre o
Departamento de Perícias Laboratoriais e o Departamento Médico-Legal, além
da adoção de vestes íntimas descartáveis. Assim, durante o exame de corpo
de delito, será ofertada à vítima uma peça íntima descartável, enquanto que a
outra, muitas vezes contendo vestígios de sêmen do agressor, será recolhida
e encaminhada com as demais amostras coletadas para análise na Divisão de
Genética Forense do Departamento de Laboratório de Perícias/IGP. O kit de
coleta de material para vítimas de agressão sexual já está sendo utilizado nos
36 Postos Médico-Legais do estado do RS.
O IGP está trabalhando na qualificação dos dados e na análise estatística
da violência doméstica e familiar. Para tanto utiliza um software desenvolvido
especialmente para o gerenciamento, controle, e emissão dos trabalhos
periciais, com recorte de gênero, e controle do número de casos de violência
doméstica e familiar.
Foi criada a rubrica “Sala Lilás” no orçamento do IGP, em 2013, fato inédito
em um órgão técnico.
O IGP está trabalhando para instalar a Sala Lilás nos 36 Postos MédicoLegais no interior do estado do RS. Inicialmente os investimentos realizados
na Sala Lilás em Porto Alegre e no Kit padronizado para coleta de material para
vítimas de agressão sexual utilizado nos Postos Médico-Legais do RS, foi em
torno de R$ 76.700,00 em 2013.
Foram buscados recursos federais através de convênios com a SPMN/PR
(Secretaria de Políticas para as Mulheres Nacional da Presidência da República),
no valor de R$ 1.424.111,20 para a criação e reaparelhamento de 13 Salas
Lilás e com a SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública), no valor de
R$ 3.665.483,00 para a instalação e reaparelhamento de mais 4 Salas Lilás e
compra de equipamentos para 29 Postos Médico-Legais. Já foram inauguradas
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sete (07) Salas Lilás nas cidades de Porto Alegre, Santana do Livramento, Caxias
do Sul, Vacaria, Bagé, Lajeado e Rio Grande.
Há previsão para implantação da Sala Lilás com reaparelhamento dos
respectivos Postos Médico-Legais nas cidades de Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Passo
Fundo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Pelotas, Santo Ângelo e
Osório.
A experiência da instalação do projeto Sala Lilás nas primeiras cidades
no interior do estado tem demonstrado o interesse da comunidade local e
a percepção da necessidade de melhorar o atendimento às vítimas, através
da doação de recursos materiais, mobiliário, tinta e outros materiais para
viabilizar o programa.
O resultado é a aproximação do IGP com a comunidade, com benefícios
mútuos, pois a comunidade oferece recursos materiais, envolvendo-se,
paralelamente, com a necessidade de combater a violência doméstica, e de
outro lado são colocados à disposição da comunidade serviços de acolhimento
e de atenção qualificados e humanizados.
Através da apresentação organizada pela SSP, da Rede de Enfrentamento
da Violência Doméstica e Familiar, os municípios de Uruguaiana, Alegrete e
Canoas estão disponibilizando espaços para a implementação da Sala Lilás
nos hospitais locais.
Na ótica das mulheres vítimas, o projeto Sala Lilás significa: respeito, pois
não as deixamos expostas em sua vulnerabilidade; atendimento qualificado,
realizado com escuta qualificada; tratamento individualizado, com atenção
às mulheres em relação a sua dor emocional, que vão além das marcas de
seu sofrimento físico; processo de empoderamento, porque são tratadas
enquanto mulheres com direitos e não vítimas subjugadas; processo de
encorajamento pela troca de experiências com outras mulheres.
Na ótica do trabalho do psicossocial o projeto Sala Lilás trouxe
credibilidade perante a sociedade, confiabilidade perante às vítimas e
legitimidade do setor psicossocial que passou a fazer parte do organograma
do Departamento Médico-Legal e inclusão de seu trabalho no Protocolo Geral
de Perícias-PGP.
Na ótica dos servidores, o projeto Sala Lilás provocou melhorias no
ambiente de trabalho, tanto material como emocional; os servidores sentem149
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se valorizados pela administração do IGP e pela sociedade; é um trabalho
específico, dinâmico, e seu valor é reconhecido pelas periciadas pelo
atendimento acolhedor, preferencial e humano.
“Não digas nunca: isso é natural!
Diante dos acontecimentos de cada dia.
Numa época em que reina a confusão.
Em que corre sangue,
Em que se ordena a desordem,
Em que a humanidade se desumaniza,
Não digam nunca: isso é natural!”
			
Bertolt Brecht

A COORDENADORIA PENITENCIÁRIA DA MULHER
Anelise Pereira de Moura55
Fernanda Vieira Cunha56
55 Agente Penitenciária da Superintendência de Serviços Penitenciários e Coordenadora
da Coordenadoria Penitenciária da Mulher
56 Técnica Superior Penitenciária / Psicóloga da Superintendência dos Serviços
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Apresentação
No ano de 2011, foi criada na Superintendência dos Serviços Penitenciários
– SUSEPE, vinculada da Secretaria da Segurança, a Coordenadoria Penitenciária
da Mulher – CPM. Pioneira no país, esta Coordenadoria é destinada a instituir
políticas públicas para as mulheres privadas de liberdade no Estado do Rio
Grande do Sul, visando as suas especificidades.
De acordo com as diretrizes de governo, é desenvolvida a transversalidade
com as Secretarias Nacional, Estadual e Municipal de Política para as Mulheres,
Instituto Federal do Rio Grande do Sul – IFRS, e Sociedade Civil Organizada.
Busca-se, com isso, trazer para dentro das prisões as políticas de enfrentamento
da violência contra as mulheres.
Com a crescente demanda das necessidades identificadas a partir
do trabalho realizado por esta Coordenadoria, no ano de 2013 foi criada
a Assessoria de Direitos Humanos – ADH - da SUSEPE. Tem a finalidade de
prestar auxilio direto e imediato ao gabinete do Superintendente no que se
refere aos atendimentos às pessoas privadas de liberdade, seus familiares,
bem como, aos servidores.
Esta Assessoria é composta por quatro Coordenadorias Penitenciárias:
da Mulher
da Juventude
da Igualdade Civilizatória
da Diversidade Sexual

A Coordenadoria Penitenciária da Mulher
Para trabalhar as questões que envolvem gênero, empoderamento e
autoestima com as mulheres em situação de prisão, foram desenvolvidos
projetos voltados para a área educacional. Dessa forma, pretende-se
proporcionar a capacitação e formação, para a inserção ao mundo do trabalho
Penitenciários e Coordenadora do Projeto Metendo a Colher
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e inclusão social. Para os familiares são desenvolvidas ações que possibilitem
o fortalecimento dos vínculos, visando a prevenção do aprisionamento e
a aproximação com as servidoras e servidores. A partir disso, promove-se a
pacificação entre as pessoas através de um convívio amistoso. Em relação às
servidoras são desenvolvidas ações pontuais que proporcionam a equidade
de gênero nos Estabelecimentos Prisionais.
Nesse contexto, podemos citar alguns projetos:

Pronatec prisional
Formalizado em parceria com o Departamento de Tratamento Penal
e Coordenadoria da Juventude, visa a capacitação através de cursos
profissionalizantes. As formações são ministradas no Sistema Prisional
pelo sistema “S”, principalmente SENAI e SENAC, através do Ministério do
Desenvolvimento Social (regime fechado) e Ministério da Justiça (regime
aberto, semi aberto prisão domiciliar e egressos).
á foram pactuados cursos com o PRONATEC Prisional nas Penitenciárias
Femininas de Guaíba e Madre Pelletier, bem como Anexo Feminino Normelina
Muniz no ano de 2013, sendo estendido para as demais Regiões Penitenciárias
em 2014.

Conferência de mulheres negras
Em 2013 foi construído no Sistema Prisional Gaúcho, a I Plenária de
Mulheres Negras em Situação de Prisão do Rio Grande do Sul, na Penitenciária
Feminina Madre Pelletier. Esta participação possibilitou que três mulheres
representassem as demais em nível estadual.
Desse modo, I Plenária Estadual de Mulheres Negras em Situação de
Prisão, teve a finalidade de assegurar a participação destas mulheres no
processo de discussão e organização da Conferência Estadual de Promoção
da Igualdade Racial, apresentando as principais demandas por elas definidas
posteriormente com uma representação na Conferência Nacional em Brasília.

Gt de gastronomia regional
As mulheres em situação de prisão e o resgate da cidadania através da sua
relação com o alimento. Em parceria com o GT com realização de oficinas e
cursos de capacitação através do PRONATEC na área de alimentação.

Mulheres mil
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Em parceria com o Instituto Federal do RS, visa o empoderamento das
mulheres em situação de prisão, através da sua capacitação em diversas áreas
com cursos profissionalizantes. Tem a previsão inicial para as mulheres oriundas
do município de Alvorada, de regimes aberto e semiaberto, com possibilidade
de sua extensão para as de regime fechado, posteriormente.

Projeto microcrédito prisional
Iniciado em 2013, o Programa, construído pelo Governo do Estado, através
da parceria entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres/RS, visa articular a
rede de atendimento às mulheres em situação de prisão na recuperação da
cidadania e sua capacidade profissional, bem como a inserção no mundo
do trabalho e inclusão social. Através da sua consolidação, pretende-se
oferecer as mulheres em situação de prisão em regime fechado, semiaberto
e aberto, a possibilidade de capacitação e captação de recursos para investir
em negócio próprio, promovendo a independência financeira. Com base em
crédito próprio, pretende-se superar as dificuldades de inserção no mercado
de trabalho enfrentado por egressas do sistema prisional.

Projeto arte liberta
Projeto em parceria com Núcleo Urbanóide e apoio das tintas coral, leva
arte ao sistema prisional através do grafite, colorindo com a arte e tornando
acolhedores os espaços por onde circulam as visitas, homens e mulheres
privadas de liberdade e servidores. Diferente e inovador, engloba outras
ações, como participação das crianças, mulheres e servidores na ação, além
de serem fornecidas orientações por parte da equipe referente às questões do
aprisionamento feminino.
Desde março de 2013 já foram realizadas cinco ações, nas seguintes casas
prisionais: Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, Instituto Penal Feminino
de Porto Alegre, Penitenciária Feminina Madre Pelletier, Penitenciária Estadual
de Arroio dos Ratos e Penitenciária Estadual de Charqueadas, pertencentes
a 10ª e 9ª Regiões Penitenciárias, respectivamente. Na 6ª Região, já foi
desenvolvido na Penitenciária de Santana do Livramento, Presídio Regional
de Bagé e Presídio Estadual de Dom Pedrito. No ano de 2014, no Instituto
Psiquiátrico Forense e Presídio Regional de Santa Cruz.

Programa de atenção aos familiares
Em parceria com a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres do
Município de Canoas, tem como objetivo, oferecer às mulheres ou mães
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das pessoas privadas de liberdade, um espaço para reflexão, debate e
conhecimento das políticas públicas de apoio e de atendimento na rede.
Inicialmente com as mulheres recolhidas na Penitenciária Feminina Madre
Pelletier domiciliadas na cidade de Canoas.

Projeto prevenção do aprisionamento feminino
Entrega de material informativo às familiares das pessoas privadas
de liberdade nos dias de visita, inicialmente nas casas prisionais de Porto
Alegre e Região Metropolitana. O material conta com: cartilhas da Lei Maria
da Penha disponibilizadas pela SPM/PR e RS, folders com endereços da
rede de delegacias e centros de referência (material fornecido pela SUSEPE),
juntamente com folders confeccionados pela Coordenadoria com dados
referentes ao aprisionamento feminino, incluindo-se ainda preservativos
femininos. Atualmente o projeto já vem sendo executado nas demais Regiões
Penitenciárias do Estado.

Projeto metendo a colher
A Assessoria de Direitos Humanos (ADH) da Superintendência de
Serviços Penitenciários (SUSEPE), através da Coordenadoria Penitenciária da
Mulher (CPM), criou o Projeto chamado “Metendo a Colher”, com o objetivo de
contribuir com o rompimento do ciclo de violência. O projeto tem seu nome
oriundo do conhecido dito popular, que diz que “em briga de marido e mulher
não se mete a colher”. A SUSEPE busca então desconstruir essa antiga visão
e desenvolver uma intervenção por meio da qual o sistema prisional passa a
integrar a rede de enfrentamento à violência contra a mulher do Rio Grande
do Sul.
O trabalho foi criado, a partir da adesão do estado ao Pacto Nacional
de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher / SPM. Dessa forma, desde
janeiro de 2013 a CPM da SUSEPE desenvolve um trabalho com os homens
em situação de prisão incursos no crime de violência doméstica. O objetivo
central do trabalho é proporcionar espaços educativos e de responsabilização
para posterior reinserção social e familiar saudável, conforme prevê a Lei Maria
da Penha.
O projeto piloto foi implantado no Presídio Central de Porto Alegre, pois
o estabelecimento abriga grande parte dos homens presos por violência
doméstica do estado, oriundos de diferentes cidades. Neste estabelecimento,
em torno de quinze homens são mensalmente atingidos, sendo estes, incursos
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exclusivamente no crime de violência doméstica.
Após entrada no sistema prisional, os homens participantes passam por
uma entrevista, a partir de um protocolo de anamnese elaborado para o projeto.
A partir da coleta de informações, busca-se identificar os encaminhamentos
necessários para o atendimento na rede social externa. Essas orientações são
realizadas de acordo com os serviços disponíveis nas cidades de origem.
A segunda etapa do projeto consiste no desenvolvimento de grupos
operativos, com encontros semanais, formados a partir das entrevistas
individuais. Nesses encontros são realizadas reflexões acerca das relações de
gênero e, sobretudo, vivências que proponham novas formas de lidar com o
conflito e com a raiva.
As experiências com os grupos evidenciam a relevância das intervenções.
Ainda que inicialmente os participantes apresentem certa resistência, por vezes
negando o delito ou transferindo a culpa a suas companheiras, percebem-se
avanços significativos no decorrer dos grupos. Esses progressos são percebidos
através de consecutivos movimentos reflexivos dos participantes.
Para isso, além da identificação de aspectos sociais e culturais é realizada
a educação quanto à tipificação das formas de violência. Nesse processo, os
participantes passam a refletir sobre os prejuízos consequentes das distintas
violências, a partir da apresentação da Lei Maria da Penha, bem como estudo
de casos.
Cabe salientar que até o presente momento não houve evasão dos
participantes. Os integrantes que se encontravam em situação de prisão
compareceram a todos os encontros propostos. Além disso, mediante
levantamento de dados, é possível identificar a efetividade do trabalho de
educação e responsabilização, pois nenhum dos participantes dos grupos
reincidiu no crime de violência doméstica.
A terceira etapa do projeto refere-se à comunicação com a Patrulha
Maria da Penha. Após a expedição do Alvará de Soltura dos infratores, pelo
poder judiciário, a equipe da Coordenadoria Penitenciária da Mulher notifica
a Patrulha Maria da Penha em tempo real. Assim, antes mesmo da soltura,
a Patrulha é comunicada e tem a possibilidade de entrar em contato com a
vítima.
O projeto é pioneiro no Sistema Prisional do Rio Grande do Sul e integra
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a Rede de Atendimento Segurança Pública para o Enfrentamento à Violência
Doméstica e Familiar e compõe a Rede Lilás SPM/RS. Este é um importante
avanço na medida em que está se buscando realizar um trabalho no qual
todas as vinculadas da Segurança Pública apresentam um papel ativo e
fundamental.
O Projeto “Metendo a Colher” está atualmente sendo expandido no
Estado do Rio Grande do Sul. A meta é que este projeto de prevenção atinja
todas as Regiões Penitenciárias.
O outro viés do Projeto Metendo a Colher, é promover a quebra do ciclo
da violência nas mulheres em situação de prisão que sofreram algum tipo de
agressão ou coação para o transporte de materiais ilícitos no sistema prisional.
São realizados grupos, visando uma abordagem voltada para as questões de
gênero, autoestima, fortalecimento dos laços familiares principalmente com
seus filhos.

Curso de capacitação às servidoras da
Susepe para atenção integral as mulheres
Em privação de liberdade
Realizamos o primeiro curso para servidoras referente às questões de
gênero feminino. O curso foi idealizado em parceria com a SPM Nacional com
carga horária de seiscentas horas e realizado em duas edições.
Foram capacitadas setenta e duas servidoras em duas edições em 2012 e 2013.
Existe uma dificuldade muito grande na aceitação das mulheres privadas
de liberdade ao retorno às atividades na sociedade, seja por preconceito, por
baixa escolaridade ou por falta de conhecimentos. Observa-se o aumento
do número de mulheres que estudam, trabalham e frequentam os cursos
de capacitação dentro do sistema penitenciário, mesmo no regime fechado.
Somente na PFMP durante este ano de 2014 já houve mais de 50 mulheres
formadas em cursos. O impacto que observamos nestas mulheres entre outras
causas influi, sobretudo, nas questões de gênero, como o empoderamento e a
autoestima; no fortalecimento dos laços familiares porque elas podem ajudar
seus filhos com o resultado do seu trabalho; e no momento da sua saída das
prisões, elas possuem maior bagagem positiva, cultural e de conhecimentos
gerais, obtidos durante a permanência em atividades producentes. Com este
somatório, constatou-se uma diminuição da reincidência do aprisionamento,
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pois mulheres fortalecidas e empoderadas tendem a procurar atividades e
empregos cada vez mais dignificantes.

OCUPAÇÃO SARAí: Símbolo da Luta Pela
Reforma Urbana e o Direito à Cidade
Ceniriani Vargas da Silva57

Resumo
A necessidade impõe às mulheres a tarefa de ser protagonistas da luta pela
moradia e o direito à cidade. A vitória da ocupação Saraí é um novo símbolo nesta
batalha.
Palavras chave: Ocupação Saraí; Moradia; Reforma Urbana.
A luta pela moradia e pelo direito à cidade é uma luta das mulheres.
São as mulheres que mesmo muitas vezes assumindo o sustento financeiro
da família, permanecem com a responsabilidade da esfera doméstica, do
cuidado da casa e dos filhos. Desta forma elas vivenciam cotidianamente a
falta ou precariedade da habitação e do acesso a serviços básicos como
água, luz, saneamento, transporte, e equipamentos públicos como postos
de saúde, creches, escolas, etc. São mulheres e meninas as mais expostas à
violência sexual vivendo em pequenos barracos sem nenhuma privacidade.
São elas que peregrinam em busca de atendimento médico para a família,
da vaga na creche, caminham quilômetros diariamente carregando água em
latas e baldes, dedicam horas no deslocamento dos filhos até a escola e ao
seu trabalho. Dificuldades que acabam causando desgaste físico e até mesmo
afetando a saúde, mas principalmente reduzem seu tempo disponível para
atividades que garantam sua qualificação, formação e possível autonomia.
Temos observado avanços em relação ao combate à violência contra
a mulher no âmbito doméstico, mas ainda é preciso avançar muito no que
57 Coordenação Municipal do Movimento Nacional de Luta pela Moradia em Porto
Alegre, Membro do Conselho Estadual de Juventude, Formada em Ciências Sociais pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
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se refere ao espaço público. As cidades são planejadas com base em papéis
socialmente estabelecidos em que cabe aos homens o público, o produtivo; e
as mulheres, o doméstico e reprodutivo, não considerando suas necessidades
e desejos. Muitas vezes por insegurança, ou medo de sofrer assédio ou
violência, as mulheres são impossibilitadas de viver plenamente em suas
cidades, limitam sua mobilidade e o desenvolvimento de suas potencialidades.
Todos os dias mulheres desistem de estudar ou trabalhar devido ao medo de
percorrer quilômetros a pé da parada de ônibus até suas casas por ruas mal
iluminadas e sem segurança. E não parece haver nenhum esforço para que a
cidade esteja preparada para o uso igual por homens e mulheres, ao contrário,
as mulheres são orientadas a mudar seu comportamento, sua vestimenta, e
até horários e trajetos para evitar o desrespeito e a violência.
Sendo assim, as mulheres pela necessidade imposta tornam-se
protagonistas da luta pela moradia e o direito à cidade. Representam a grande
maioria nas ocupações, motivadas pelas mais diversas situações: algumas
impulsionando os companheiros e a família a lutar por melhores condições
de vida, outras fugindo de uma situação de violência, forçadas a abandonar o
lar e construir uma nova vida apenas com os filhos, há ainda as jovens mães
desamparadas pela família e condenadas pela sociedade, ou mesmo aquelas
senhoras que após uma vida inteira lutando pela sobrevivência, buscam um
cantinho seu para descansar.
A necessidade de milhares de famílias em todo país que possuem
como única opção uma ocupação irregular é fruto do nosso modelo de
desenvolvimento que transforma tudo em mercadoria e especialmente a terra
em uma mercadoria extremamente cara, inviabilizandoos custos de projetos
públicos de habitação popular, mas principalmente impedindo a massa
trabalhadora e as mulheres que possuem salários mais baixos (ou nenhuma
renda) a aquisição de um terreno para a construção de sua casa. São as classes
sociais de baixa renda e as mulheres que pagam um preço mais elevado para
usufruir do meio ambiente urbano, dado que os acessos a locais de concentração
de empregos e aos melhores equipamentos são dificultados pela distância.
Para compreendermos as desigualdades sociais que observamos nas
grandes cidades a análise da forma que se dá o uso e a ocupação do solo
são elementos fundamentais. A cidade é fruto das relações sociais que estão
presentes na produção do ambiente construído, dos interesses conflituosos
na estruturação do ambiente urbano dentro do contexto da acumulação
capitalista. É travada nas grandes cidades uma disputa entre os especuladores,
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concentradores de latifúndios urbanos e os trabalhadores em busca de
um lugar para viver e abrigar sua família. Ou seja, as formas de valorização
capitalista do solo são fatores determinantes da segregação sócio- espacial,das
desigualdades sociais, da concentração da terra e da riqueza.
Outros elementos que devem ser agregados a esta análise, especialmente
no que se refere à produção de indicadores e diagnósticos para elaboração e
implementação da política urbana é a pluralidade de sujeitos que vivenciam
a cidade. Deve-se considerar que homens e mulheres vivem e se relacionam
com a cidade de formas diferentes, assim como jovens, idosos, indígenas,
quilombolas e portadores de necessidades especiais. Desta forma é
compreendida a questão urbana e habitacional pelas organizações populares
que passam a assumir a bandeira da Reforma Urbana e da defesa do direito à
cidade. Neste sentido, movimentos sociais e organizações populares tem se
articulado e realizado ações em todo país. No Rio Grande do Sul, uma luta tem
se tornado simbólica para diversos atores sociais, a Ocupação Saraí.
O prédio da Ocupação Saraí, localizado na Rua Caldas Junior, no coração
do centro da capital gaúcha, foi ocupado pelo MNLM pela primeira vez em
2005. Na época o imóvel construído pelo BNH (Banco Nacional de Habitação)
pertencia a CAIXA, e os manifestantes reivindicavam que fosse executado o
projeto original de habitação e criticavam os critérios de consulta ao SPC e
SERASA para acessar políticas habitacionais. Em 2006 o prédio foi privatizado
e após vendido ao crime organizado que cavou túnel para assaltar o Banrisul e
a CAIXA. Estando o prédio em situação de litígio, foi ocupado novamente pelo
Movimento que reivindicava que o imóvel fosse desapropriado e revertido
para construção de moradia popular. Cerca de 40 famílias residiram no prédio
por 4 meses e o batizaram de Ocupação 20 de Novembro.
Em 2007 as famílias da Ocupação 20 de Novembro foram despejadas em
uma mega operação que parou o centro da cidade com cerca de 300 Policiais
Militares, Polícia de Choque, GATE, helicópteros, cães, etc.Após o despejo, as
famílias permaneceram assentadas precariamente em uma área do município
ao lado do estádio do Sport Club Internacional e acabaram sendo removidas
para viabilizar as obras da Copa do Mundo. Deste processo de resistência tevese a conquista de um prédio público federal para o assentamento definitivo das
famílias na Rua Barros Cassal, também no centro da capital, o Assentamento
20 de Novembro. O imóvel está sendo cedido a uma Cooperativa Habitacional
que irá reformar para moradia popular com recursos do Programa Minha Casa,
Minha Vida- Entidades.
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Em 2011 foi realizada a terceira ocupação do prédio da Saraí, durante
a Marcha Estadual de Luta pela Reforma Urbana de denúncia dos vazios
urbanos. No Brasil são 7,2 milhões de famílias sem moradia e ao mesmo
tempo são mais de 6 milhões de imóveis vazios que poderiam ser utilizados
para diminuir este déficit. A melhor utilização dos espaços vazios da cidade
tem impacto sobre a qualidade de vida de todos os seus moradores. Pode
regular o preço dos imóveis, combatendo a especulação imobiliária, preservar
áreas ambientalmente frágeis de edificação ou ocupação indevida, trazendo
para áreas centrais, antes subutilizadas, pessoas que seriam forçadas a morar
em áreas periféricas, gerar economia e consequente reaproveitamento e
melhor destinação dos recursos públicos, aproveitando áreas já dotadas de
infra-estrutura e equipamentos urbanos, ao invés de levá-los às periferias.
Possibilitando a pessoas mais pobres morarem em lugares mais próximos
ao centro, gerando economia de gastos com transporte, que muitas vezes
limitam seu acesso à cidade.
A última ocupação do prédio da Caldas Junior, foi realizada em 28 de
Agosto de 2013, esteve vinculada à Jornada Nacional de Luta pela Reforma
Urbana. Simultaneamente movimentos sociais urbanos se mobilizaram em
18 estados de forma articulada para reivindicar moradia digna, transporte
público de qualidade e cidades justas para todos. No Rio Grande do Sul a
Jornada foi organizada pelo FERU- Fórum Estadual de Reforma Urbana. Para
os movimentos sociais este imóvel é um símbolo da luta contra a Especulação
Imobiliária e pelo cumprimento da função social da propriedade. O prédio foi
comprado da CAIXA por 600 mil reais, usado pelo crime e sem ter sido realizado
nenhuma melhoria pelo proprietário, que por quase 10 anos manteve o imóvel
abandonado, pretendia vende-lo por 4,5 milhões.
O prédio da Ocupação Saraí é um exemplo ilustrativo do processo
de especulação imobiliária, em que se mantêm imóveis ociosos, elevando
os aluguéis e o preço da terra, inviabilizando a compra de um imóvel por
grande parcela da população e que ainda acabam sendo valorizados pelos
investimentos públicos em infraestrutura no seu entorno.Legalmente, a
propriedade necessita cumprir uma função social para garantia do direito
coletivo. A propriedade não é um direito, mas uma função social. O proprietário
ou possuidor da riqueza é vinculado a uma função ou dever social. Enquanto
ele, detentor da propriedade, cumpre essa missão. Não o cumprindo ou
cumprindo mal ou de forma imperfeita; se não a cultiva ou deixa que sua
propriedade se arruíne, ou a torna objeto de especulação financeira torna
legítima a intervenção do poder público para compeli-lo ao cumprimento de
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sua função social de proprietário, consiste em assegurar a utilização da riqueza
conforme o seu destino (Estatuto da Cidade, Lei Federal n° 10.257/2001).
Ainda no primeiro dia da ocupação decidiu-se chamá-la de Saraí em
homenagem a uma companheira, mulher, negra, militante, que havia nos
deixado há poucos meses, lembrada neste dia pela certeza de que se estivesse
viva em corpo estaria junto ao nosso lado nesta ocupação como esteve nas
anteriores. Saraí Soares nos deixou sua contribuição em diversas frentes das
lutas sociais, na luta pela moradia, segurança alimentar, organização dos
catadores, das mulheres da periferia, pela educação infantil, foi protagonista
nas lutas pelas primeiras creches de Porto Alegre e conselheira tutelar. Sempre
na luta pela autonomia e o protagonismo feminino, foi a primeira mulher
negra eleita vereadora em Porto Alegre. Reconhecida pela comunidade negra
pelo trabalho junto às comunidades, pela inclusão dos afrodescendentes e
combate ao racismo. Sônia Saraí Soares, faleceu no dia 31 de Março de 2013,
aos 47 anos, em Porto Alegre.Uma mulher e um nome que somaram força a
esta luta construída por tantas mulheres que nestes 9 anos tiveram a coragem
e a ousadia de lutar pelo seu direito à moradia através da ação direta.
Logo no inicio da ocupação já havia uma ordem de despejo concedida
pela justiça ao proprietário que sequer tinha a matricula do imóvel em seu
nome. Após o primeiro recurso apresentado pelos advogados ser negado,
buscamos o apoio da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH) da
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Em Outubro de 2013, foi realizada
uma Audiência Pública em que estiveram presentes o Núcleo de Defesa Agrária
e Moradia da Defensoria Pública do RS, Procuradoria Geral do Estado (PGE),
Secretaria Estadual de Habitação e Saneamento, Ordem dos Advogados do
Brasil, que constituíram um grupo de trabalho para acompanhar o processo,
realizar reunião com o Poder Judiciário e com a Segurança Pública do Estado.
Após a atuação destes atores no processo, o Tribunal de Justiça concedeu aos
moradores 60 dias para desocupação do imóvel.
Foi realizada ainda uma Audiência através da Comissão de Urbanização,
Transporte e Habitaçãoda Câmara dos Vereadores que mediou o diálogo com
o Ministério Público, cuja intervenção suspendeu o despejo. No entanto, a
suspensão foi logo revogada pela juíza que ordenou novamente a reintegração
de posse. Após a intervenção da Defensoria Pública e da Secretaria Estadual
de Habitação a juíza decidiu pela realização de uma Audiência de Conciliação.
Na audiência o governo do estado apresentou ao proprietário a proposta de
desapropriação e este negou-se a negociar. Sendo assim, a ordem de despejo
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permanecia e a única forma de suspendê-la e realizar a desapropriação judicial
era a ordem por decreto do próprio governador.
Além de representar a luta por moradia popular no centro da cidade, a
Ocupação Saraí tem agregado apoiadores e apoiadoras de diversos setores
por fomentar pautas fundamentais, para além da conquista da moradia
(trabalho solidário, comunicação alternativa, cultura, educação, combate a
todo tipo de preconceito, defesa dos espaços públicos, etc) e dialogar com
a diversidade de compreensões e formas de atuação militante.Aos poucos
foram se somando lutadoras e lutadores urbanos de diversas organizações,
movimentos, coletivos, partidários, independentes, socialistas, comunistas,
anarquistas e também aqueles que nem sabem que conceitos são estes, mas
que aprenderam a conviver com as diferenças e juntos vivenciame constroem
esta luta de classe todos e dias.
Nós que residimos nas cidades somos mais de 82% da população,
sendo a maioria representada por mulheres. Na Ocupação Saraí aos poucos
foi se construindo e fortalecendo uma identidade de lutadoras e lutadores
urbanos, que assumiram como sua a bandeira da Reforma Urbana. A partir
deste coletivo surgiu uma belíssima e criativa campanha a “Defesa Pública da
Saraí”. Foram mais de 5 mil apoiadores que assinaram o abaixo-assinado pela
desapropriação do prédio, dezenas de entidades e coletivos que assinaram
o Manifesto em apoio à Ocupação Saraí. Foram centenas e centenas de
postagens #OcupaSaraíEuApoio nas redes sociais e milhares de cartazes
colados, panfletos distribuídos, diálogos com a população em cada esquina,
nas paradas de ônibus, rodas de amigos.
E depois de tantos anos de luta, conquistamos a vitória. No dia 03 de
Julho de 2014 o governador Tarso Genro assinou o decreto que torna o prédio
da ocupação Saraí um imóvel de interesse social para fins de desapropriação
e reforma para habitação popular. Uma vitória construída por muitos, que
somaram seus esforços para tornar o sonho possível. Uma vitória de tantas
mulheres guerreiras que construíram esta caminhada. Nós sabemos que
as mulheres foram maioria nesta batalha, mas sabemos como é difícil ser
protagonista de uma luta desta dimensão, pela simples condição de ser
mulher (no meu caso mulher, jovem e mãe) fazendo política nesta sociedade
patriarcal, machista e patrimonial. Mas juntas, e com o apoio de grandes
companheiros que batalham ao nosso lado, nós conquistamos o símbolo.
O símbolo da luta mais popular e fundamental que é a luta pela moradia.
Símbolo da luta por cidades mais justas. Um símbolo para nossa geração que
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tanto precisa de novos símbolos para acreditar que ainda vale a pena lutar.
Mas sabemos que vencemos apenas uma etapa, até o projeto de habitação
popular realmente acontecer será ainda uma longa batalha. Mas seguimos
fortalecidas e fortalecidos e que venham as próxima lutas!
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Glossário de termos do relatório lilás
Maria Izabel Plath da Costa58
O Relatório Lilás tem a função precípua de fornecer a informação
de modo inteligível a todos os consulentes prototípicos, das
58 Inspetora na Polícia Civil do RS. Especialista, mestra e doutora em Letras (UFRGS). Pos
doutoranda em Letras (UFGRS).
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mais diversas áreas do conhecimento. Primando pela eficácia
da comunicação aqui descrita, foi elaborado um glossário com
a função de fornecer ao leitor a correta compreensão de alguns
termos com difusão mais comum nas áreas técnicas, os quais
permeiam a comunicação especializada das diversas áreas
envolvidas neste projeto. Procede ao glossário uma relação de
siglas e acrônimos, com a mesma função e objetivo do glossário
aqui descrito. Elaboração: Dra. Maria Izabel Plath da Costa –
terminóloga (PC/RS-UFRGS)

carteira do nome social: Rubrica: Psico.Socio.Dir. Ciênc.Polít. Criada pelo
Decreto nº 49.122, de 17 de maio de 2012, instituída para travestis e transexuais
no Estado do Rio Grande do Sul, para o exercício dos direitos previstos no
Decreto nº 48.118, de 27 de junho de 2011, válida para tratamento nominal
nos órgãos e entidades do Poder Executivo do RS.
descurar: Rubrica: Socio. Psico. Deixar de cuidar.
desviante: Rubrica: Psico.Socio.Dir. [Ver desvio moral]. Pessoa que comete
desvio moral.
desvio moral: Rubrica: Psico.Socio.Dir. [Ver desviante]. Desvio de conduta
considerado fora dos padrões da normalidade.
dissidente: Rubrica:Psico.Socio. Pessoa que diverge da opinião geral.
diversidade sexual: Rubrica:Psico.Socio. Termo empregado para designar
as várias formas de expressão da sexualidade humana.
Feminilização: Rubrica:Psico.Socio. Med. Processo de feminilizar
guei: Rubrica:Psico.Socio. Pessoa que tem relacionamento com outra do
mesmo sexo. Var. Gay.
heterossexista:
Rubrica:
Psico.Socio.Dir.[Ver
homo-transfóbica;
homofobia; sexismo]. Atitude preconceituosa e discriminatória contra toda
sexualidade de um grupo que não seja heterossexual. Difere da homofobia
pelo fato de esta ser em nível individual.
heterossexual: Rubrica: Psico.Socio.Hist. [Ver heterossexista]. Pessoa que
sente atração por indivíduos de sexo diferente ao seu.
homo-transfóbica: Rubrica: Psico.Socio.Dir. [Ver heterossexista; homofobia;
lesbofobia; sexismo]. Prática de discriminação contra as pessoas homossexuais,
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transexuais e/ou transgêneras.
homoafetivo: Rubrica: Psico.Socio.Dir. [Ver homoerótico]. Relação afetiva
entre pessoas do mesmo sexo (homens ou mulheres).
homoeróticos: Rubrica: Psico.Socio.Dir. [Ver homoafetivo]. Atração erótica
entre indivíduos do mesmo sexo, homens ou mulheres entre si.
homofobia: Rubrica: Psico.Socio.Dir. [Ver homo-transfóbica; heterossexista].
Atitudes e sentimentos negativos em relação a pessoas homossexuais,
bissexuais e, em alguns casos, contra transgêneros e pessoas intersexuais, que
podem caracterizar, variavelmente, antipatia, desprezo, preconceito, aversão e
medo irracional.
lésbica: Rubrica: Psico.Socio.Dir.Mulher que tem atração sexual, física e
afetiva por outra mulher.
lesbofobia: Rubrica: Psico.Socio.Dir. [Ver heterossexista; homofobia;
sexismo]. Manifestação de violência ao comportamento sexual considerado
“diferente”. Todas as formas de opressão sofrida por mulheres lésbicas (mulher
que se relaciona afetivamente e sexualmente com outra mulher) e bissexuais.
pessoas trans: Rubrica: Psico.Socio.Dir. [Ver transexual; travesti].Pessoa
adulta que se identifica como sendo do sexo e gênero masculino ou feminino,
mas que foi genética e oficialmente, pelos pais, quando do nascimento,
designada como pertencente a sexo diferente daquele no qual se identifica.
sexismo: Rubrica: Psico.Socio.Dir. [Ver homo-transfóbica; heterossexista;
homofobia]. Discriminação ou preconceito em relação ao sexo.
transexual: Rubrica: Psico.Socio.Dir. Medic. [Ver pessoa trans; travesti].
Pessoa que possui identidade de gênero diferente da que foi designada no
nascimento, e que faz ou enseja fazer uma transição do seu sexo de nascimento
para o sexo oposto, com auxílio médico.
travesti: Rubrica: Psico.Socio.Dir. Medic. [Ver travesti]. Pessoa do sexo
masculino que veste roupas do sexo oposto.

Siglas e acrônimos:
ADH: Assessoria de Direitos Humanos
AIDS: Síndrome de Deficiência Imunológica Adquirida
BNH: Banco Nacional de Habitação
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CCDH: Comissão de Cidadania e Direitos Humanos
CEDM: Conselho Estadual dos Direitos da Mulher
CREAS: Centros de Referência de Atendimento à Mulher
CPM: Coordenadoria Penitenciária da Mulher
CRMVAM: Centro de Referência da Mulher “Vânia Araújo Machado”
DEAM: Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher
DPE: Defensoria Pública do Estado
DPPI: Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso de Porto Alegre
DST: Doença sexualmente transmissível
FAMURS: Federação das Associações de Municípios do RS
FERU: Fórum Estadual de Reforma Urbana
GBT: Gays, bissexuais, travestis
HIV: human imunodeficiency vírus (vírus da imunodeficiência humana)
IBDFAM: Instituto Brasileiro de Direito de Família
IFRS: Instituto Federal do Rio Grande do Sul
IPEA: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
LGBT: Lésbicas, gays, bissexuais, travestis
MNLM: Movimento Nacional de Luta pela Moradia
ONG: Organização não-governamental
OPMs: Organismos de Políticas para as Mulheres
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PCPA: Presídio Central de Porto Alegre
PNPM: Plano Nacional de Políticas para as Mulheres
PRONATEC: Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
SEPLAG: Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã
SIM: Serviço de Informação à Mulher
SINAN: Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SIPS: Sistema de Indicadores de Percepção Social
SPM; Secretaria de Políticas para as Mulheres
SSP: Secretaria da Segurança Pública
SUSEPE: Superintendência dos Serviços Penitenciários
TCT: Teoria Comunicativa da Terminologia
TGT: Teoria Geral da Terminologia
UNFPA: United Nations Population Fund
UNICEF: United Nations Children’s Fund (Fundo das Nações Unidas para a
Infância)

167

Comissão de Cidadania e Direitos Humanos
Agradecimento
Agradecemos a todas e todos que de alguma forma contribuíram para a
elaboração do Relatório Lilás 2014, ao grupo de trabalho da Frente
Parlamentar e em especial a Maria Izabel Plath da Costa e Lisandra
Moletta Cides, pois sem a colaboração espontânea das mesmas teria
sido muito mais difícil sua execução.

Expediente
Edição/Organização:
Adélia Porto
Revisão de Textos:
Maria Izabel Plath da Costa
Arte e diagramação:
Renato Oliveira Pereira
Jornalista Responsável:
Leandro Molina
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos
Coordenação:
Sylvia Severo
Secretário:
Fabrício Ribeiro Sales
Assessoria Técnica:
Santa Margarete de Oliveira,
Maria Dalva Pimentel Favero,
Noêmia do Amaral Neves,
Ivonete Carvalho
Estagiária: Indiara Both
168

