


Ocorre quando há privilégio de um gênero em 
detrimento de outro. Historicamente, os direitos e 
vontades do homem se sobrepuseram aos das 
mulheres .
Essa diferença está enraizada em nossa sociedade 
sob a forma do machismo, muito em função de uma 
cultura patriarcal ultrapassada. Isso porque a 
estrutura familiar e as relações sociais antigas 
colocavam o gênero masculino no lugar mais 
elevado da pirâmide social.
As desigualdades de gênero tem consequências 
graves em nossas relações sociais.

Desigualdade de gênero



Panorama histórico:
1879: decreto permitiu que mulheres pudessem 
cursar ensino superior;

1929: Primeira mulher eleita, Alzira Soriano, 
Lages/RN;

1932: solteiras e viúvas com renda própria e 
mulheres casadas com permissão do marido 
podiam votar;

1934: o voto feminino passar a ser 
regulamentado no país para todas as mulheres;



Panorama histórico:
1962: mulheres casadas não precisassem mais 
da autorização do marido para trabalhar (1962);

1974: Mulheres conquistam o direito de portarem 
um cartão de crédito  sem que um homem tenha 
que assinar;

1983 (1941 lei proibindo): Garante às Mulheres o 
direito à prática do futebol;

1986: surgimento da primeira Delegacia da 
Mulher.



Constituição Federal de 1988
É o 1º texto constitucional brasileiro a prever 
expressamente igualdade formal entre homens e 
mulheres:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição;



Desigualdades Renda e Trabalho
- Levará 202 anos para reduzir a diferença no 

trabalho - o Fórum Econômico Mundial;

- Em 2021, o rendimento médio do homem foi de 
R$ 2.815, enquanto a mulher obteve média 
salarial de R$ 2.255 - Fonte: FGV 08/03/22 - 
base PNAD;

- Assédio sexual entre as mulheres (Datafolha, 
2017) - No ambiente de trabalho o assédio foi 
relatado por 15% das entrevistadas



- Apenas 0,3% das mulheres bancárias ocupam altos 
cargos de direção, em relação aos homens, 1% dos 
trabalhadores ocupam cargos de direção;
- Em relação a taxa de escolaridade  o índice de 
mulheres com ensino superior completo é de 47,9%, 
enquanto os homens com curso superior completo 
representam 38,9%
- O rendimento médio mensal das mulheres negras 
em relação ao dos homens brancos é de 73,3%.
- O percentual de homens promovidos mais de 3 
vezes nos bancos é de 31,7% enquanto o de mulheres 
e de 19,9%

2º Censo da Diversidade - 2014



Mapa Global de Mulheres na Política de 2020 - 
legislativo - O Brasil ocupa 140º lugar numa 
lista de 193 países. Em relação ao Executivo 
passamos a ocupar a 154ª posição em cargos 
ministeriais se comparado com 190 países do 
ranking 2 em 22;
Levará 120 anos para o Brasil alcançar a 
igualdade entre homens e mulheres na política
fonte: 
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publicat
ions/2020/women-in-politics-map-2020-es.pdf?la=en&vs=828
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2022/03/08/brasil-levara-120-anos-pa
ra-alcancar-paridade-de-genero-na-politica.htm

Desigualdades Participação Política

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/women-in-politics-map-2020-es.pdf?la=en&vs=828
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/women-in-politics-map-2020-es.pdf?la=en&vs=828
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/women-in-politics-map-2020-es.pdf?la=en&vs=828
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2022/03/08/brasil-levara-120-anos-para-alcancar-paridade-de-genero-na-politica.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2022/03/08/brasil-levara-120-anos-para-alcancar-paridade-de-genero-na-politica.htm


- 5º Ranking global de assassinatos de 
mulheres no contexto doméstico e familiar. 
Só é maior em El Salvador, na Colômbia, na 
Guatemala e na Rússia. - LMP é a 3ª melhor 
do mundo segundo a ONU;

- 1 estupro a cada 11 minutos – Anuário 
Segurança Pública 2015;

- 10 estupros coletivos notificados todos os 
dias - Ministério da Saúde 2016;

Violência



- Atlas  da violência 2019 De 2007 a 2017: 
Homicídio mulheres negras aumentou 
(29,9%) enquanto o de não-negras 
cresceu (4,5%) ;

- De 2012 a 2017: Mulheres mortas por 
arma de fogo aumentou 28,7%

Violência



 Pesquisa:
Violência doméstica e familiar 

contra a mulher Pesquisa 
DataSenado Junho/2019

Fonte: 
https://www12.senado.leg.br/institucional/datasen
ado/arquivos/violencia-contra-a-mulher-agresso
es-cometidas-por-2018ex2019-aumentam-quase-3-

vezes-em-8-anos-1

https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/violencia-contra-a-mulher-agressoes-cometidas-por-2018ex2019-aumentam-quase-3-vezes-em-8-anos-1
https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/violencia-contra-a-mulher-agressoes-cometidas-por-2018ex2019-aumentam-quase-3-vezes-em-8-anos-1
https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/violencia-contra-a-mulher-agressoes-cometidas-por-2018ex2019-aumentam-quase-3-vezes-em-8-anos-1
https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/violencia-contra-a-mulher-agressoes-cometidas-por-2018ex2019-aumentam-quase-3-vezes-em-8-anos-1














Violência - Pesquisa Raio X do 
feminicídio - MPSP 03/2016-03/2017



Violência - Pesquisa Raio X do 
feminicídio - MPSP 03/2016-03/2017



Violência - Pesquisa Raio X do 
feminicídio - MPSP 03/2016-03/2017



A pandemia afeta estas 
desigualdades?



- Uma em cada quatro mulheres acima de 16 
anos afirma ter sofrido algum tipo de 
violência no último ano no Brasil, durante a 
pandemia de Covid, segundo Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública 

- Segundo o Banco Mundial as mulheres 
enfrentam um risco 44% maior de perder o 
emprego do que os homens na América 
Latina, durante a pandemia - auxílio 
emergencial (demora, interrupção e redução)

Efeitos da pandemia



- Metade das mulheres passaram a prestar 
assistência a idosos ou pessoas com deficiência;
◦ Mulheres no campo 62%. Na cidade, Mulheres 

Negras 52% e Mulher Brancas 46%;
- 35% disseram serem as responsáveis exclusivas 

pelo trabalho de suas casas;
- Desemprego Mulheres Negras 58%, Mulheres 

Brancas 39%.
fonte: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/metade-das-mulheres-passou-cuidar-d
e-alguem-na-pandemia

Efeitos da pandemia - Pesquisa SOF



http://www.youtube.com/watch?v=ZCGLC-vziRc


Como erradicar a violência 
doméstica e familiar contra a 

mulher?
- Responsabilidade coletiva;
- Politicas Publicas;
- Mudança cultural;
- Acesso à justiça e atendimento 

adequado para as mulheres em 
situação de violência



Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha
Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, 
raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 
educacional, idade e religião, goza dos direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sendo-lhe asseguradas as oportunidades e 
facilidades para viver sem violência, preservar sua 
saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual e social.
Mulheres Trans e Travestis*

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm



Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura 
violência doméstica e familiar contra a mulher 
qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 
sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial:       

Violência Doméstica e Familiar



I - no âmbito da unidade doméstica, 
compreendida como o espaço de convívio 
permanente de pessoas, com ou sem vínculo 
familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a 
comunidade formada por indivíduos que são ou 
se consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o 
agressor conviva ou tenha convivido com a 
ofendida, independentemente de coabitação.



Medidas Protetivas de Urgência
Tem como objetivo proteger a mulher em situação 
de violência;

Podem ser solicitadas na delegacia no momento 
do registro do boletim de ocorrência ou via 
judicial;

Não dependem do boletim de ocorrência;

São analisadas em até 48h;

Não tem prazo de validade.



CCT 2020/2022 - Programa de 
prevenção à violência contra a mulher

1 - Formação e divulgação - campanhas de 
combate a violência contra a mulher;
2 - Canal de apoio - acolhimento e orientação;
3 - Realocação para outra dependência, sendo 
garantido o sigilo de informações e 
transferência;
4 - Linha de crédito/financiamento;
5 - Alternância  de  horários  de  entrada  e  
saída  do expediente.





Assessoria técnica para que as 
entidades sindicais  
representadas pelo Comando 
Nacional, possam implantar 
canais de atendimento jurídico 
especializado para mulheres em 
situação de violência doméstica 
e/ou familiar.

O que é?



-Escuta humanizada e acolhedora;
-Avaliação de risco: Medidas 
Protetivas de 
urgência/abrigamento/serviço 
médico;
-Encaminhamento para os Serviços 
Públicos para ofertar atendimento 
multidisciplinar;

Canais - etapas do atendimento



-Demais ações jurídicas, como 
divorcio, alimentos, guarda, dano 
moral, dano estico.
-Medidas da CCT - exemplo 
transferência de local de trabalho
-Acompanhamento do caso e 
desdobramento das ações judiciais

Canais - etapas do atendimento



Composto por 5 fases que 
permitem customizações para 
atender as diferentes realidades 
dos Sindicatos e Federações

O Projeto:



- Porta de entrada: whatsapp; telefone; 
atendimento presencial; etc

- Horário de atendimento;
- Quem irá realizar o atendimento: 

Equipe de atendimento; dirigentes; 
advogadas da estrutura interna; 
advogadas parceiras; etc

Fase 1: Definição de modelo do 
canal;



- Articulando atendimento humanizado; 
medidas protetivas de urgência;  
medidas da CCT;  demais ações 
judiciais necessárias; encaminhamento 
para serviços públicos;

Fase 2: Elaboração de fluxo, 
protocolo de atendimento e de 
segurança;



Conteúdo adaptado ao modelo do canal 
definido pelo Sindicato - carga horaria 
mínima 30h
- Formação da equipe que atuará no 

canal,  passado por temas como: 
desigualdades de gênero,  violência 
doméstica; atendimento humanizado; 
Lei Maria da Penha e demais 
instrumento legislativos

Fase 3: Formação;



- Mapeamento dos serviços públicos que 
compõem a rede

- Articulação para atendimento 
multidisciplinar em serviços/projetos já 
existentes

Fase 4: Articulação com Rede 
de enfrentamento à violência;



- Acompanhamento dos primeiros 
atendimentos, para orientação técnica e 
ajustes do protocolo de atendimento e 
de segurança, se necessario.

Fase 5: Acompanhamento;



- Até o final de março serão 9 canais em 
funcionamento : São Paulo, Osasco e 
Região; Campinas e Região; Piracicaba e 
Região; Brasilia; Pernambuco; ABC; 
Paraíba; Rio de Janeiro e Porto Alegre e 
Região;

- Mais de 260 mulheres atendidas

Projeto Basta! em números



Não serei livre enquanto alguma 
mulher for prisioneira, mesmo que 
as correntes dela sejam diferentes 

das minhas – Audre Lorde
OBRIGADA!

Phamela Godoy
@phamelagodoy

phamelagodoy@gmail.com
11 94871 3885
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