
PELO FIM  
DA VIOLÊNCIA 
CONTRA AS 
MULHERES



não existe lugar seguro para elas.  
Em todos os ambientes  
as mulheres sofrem agressões.

Para piorar, a pesquisa aponta que 76%  
das agressões são cometidas por homens conhecidos 
(namorado, cônjuge, companheiro, vizinho ou ex). 
Mulheres negras são mais vitimadas do que  
as brancas; as jovens, mais do que as mais velhas.

Em casa, no trabalho, no trânsito, na rua...  
sempre há casos de mulheres vítimas de crimes 
cometidos pelo fato de serem mulheres.  
A pesquisa Violência Contra as Mulheres, do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, mostrou que



Tipos de violência  
contra a mulher
_física: qualquer ação que ofenda a integridade  
ou saúde corporal da mulher, como tapas, socos,  
chutes, puxão de cabelo, arremesso de objetos  
e tentativa de estrangulamento. 
_sexual: qualquer conduta que force a mulher a assistir, 
manter ou participar de relação sexual não desejada, 
impedi-la de usar camisinha ou pílula anticoncepcional, 
força-la a casar, engravidar, abortar ou se prostituir.
_moral: caluniar, difamar ou injuriar a mulher, 
prejudicando sua reputação e dignidade. 
_patrimonial: dano, perda, subtração, destruição  
ou retenção de obje tos, documentos pessoais,  
bens e valores. 
_psicológica: qualquer conduta que gere diminuição 
da autoestima, dano emocional, humilhação ou que 
desqualifique as ações, comportamentos e decisões 
da mulher por meio da ameaça, insulto, xingamento, 
perseguição, chantagem, ridicularização ou isolamento.



Quais as consequências  
da violência? 

A violência é um problema grave que traz consequências  
para a saúde física e mental das mulheres, como:

_medo, insegurança, baixa autoestima, sentimento de culpa;
_depressão, ansiedade, confusão mental e problemas alimentares;

_suicídio, homicídio;
_risco de IST, gravidez não planejada;

_alcoolismo, abuso de drogas;
_negligência consigo própria e com pessoas próximas;

_isolamento social;
_traumas físicos, como cicatrizes, deformidades, paralisias.



Muitas mulheres se sentem inseguras  
ou envergonhadas para denunciar a agressão.  
A violência se repete, o ciclo continua e se 
intensifica, tornando-se cada vez mais grave.

_COMO MUDAR ESSA SITUAÇÃO?

A igualdade entre homens e mulheres não acontece  
do dia para a noite. A sociedade ainda trata as mulheres 
como inferiores, impondo o que devem fazer, 
controlando suas atitudes e agredindo-as.  
É um problema cultural que para ser resolvido exige, 
além de boas políticas públicas, uma perspectiva  
de prevenção que altere as normas sociais machistas.

Por isso, é fundamental apoiar as mulheres diante  
de situações de violência. Escute-as com empatia, respeitando 
suas dificuldades, e as incentive a buscar ajuda.



Onde procurar ajuda?
Se você está vivendo uma situação de violência, ou conhece alguém, 
ligue para 180 – Central de Atendimento à Mulher.  
A ligação é gratuita e pode ser feita 24h, de qualquer lugar do Brasil.

As mulheres em situação de violência têm também à sua disposição  
as Delegacias de Defesa da Mulher (DDM). Caso não haja uma DDM 
próxima ao seu endereço, faça o Boletim de Ocorrência em uma 
delegacia comum.



Frágil é cristal 
A falta de informação tem distorcido a finalidade da data,  

mas o Dia Internacional da Mulher foi criado para  
bater o estereótipo do sexo frágil. Pode parecer absurdo  
para as mais jovens, mas até 1962, as mulheres no Brasil  

deveriam ter autorização dos maridos para  
trabalhar fora de casa. Ainda há muito a conversar.  

Clique aqui e confira o nosso especial sobre o tema!
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