ISOLAMENTO SOCIAL E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER:
CONTRIBUIÇÕES AO DEBATE
Elaboração coletiva do Projeto de Extensão FALADEIRAS (NESSOP/DSS/UFSC)

"Quem vai construir o futuro de Santa Catarina serão os homens de coragem
e não as pessoas que estão se lambuzando de álcool gel, atochando uma
máscara no rosto e escondidos embaixo de uma cama feito mocinhas na
menarca1".

1. Introdução: problematizando o debate
Este trabalho é uma contribuição do Projeto Faladeiras2, vinculado ao NESSOP
(Departamento de Serviço Social da UFSC) ao COMITÊ SUAS SC/COVID19 – EM DEFESA DA
VIDA. Busca-se trazer alguns dados acerca da violência doméstica contra as mulheres no contexto
atual de pandemia em Santa Catarina, problematizando a efetividade das políticas públicas para assim,
apontar algumas possibilidades que possam ampliar o acesso e a proteção das mulheres.
Em meados de janeiro de 2020, a mídia nacional iniciou uma série de alertas sobre um
possível novo vírus, ainda parcialmente desconhecido, que teria se manifestado na China no final do
ano de 2019. A doença, denominada de COVID-19, é causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e
desenvolve, em humanos, um quadro que pode ser desde infeccioso assintomático, até quadros
respiratórios graves, nos quais a pessoa contaminada desenvolve insuficiência respiratória e chega a
necessitar de suporte ventilatório.
Em todo o mundo, diversos governos adotaram medidas de isolamento social obrigatórias ou
sugestivas. Países como Alemanha e Portugal3 implementaram um sistema de isolamento social
obrigatório com o fechamento de toda a atividade econômica, exceto a essencial (como saúde e
alimentícia). No Brasil, liderado por um negacionista, o governo Federal não instituiu ordem de
isolamento social, nem traçou um plano para contenção da curva de contaminação. O chefe de Estado
do país se recusa a seguir as normas de isolamento definidas pela Organização Mundial de Saúde,
enquanto visita estabelecimentos comerciais, participa de passeatas contra a democracia, e protagoniza
e encoraja aglomerações4; insiste em publicizar o uso da cloroquina (ainda que sem comprovação
científica); reitera, em entrevistas e pronunciamentos, seu posicionamento favorável a um isolamento
social vertical5 e pressiona politicamente governadores para que reabram as economias estaduais6.
Com esse contexto, a população se encontra à mercê dos governos estaduais e suas diferentes medidas
adotadas, lentamente e, a maioria, ainda em discussão sobre o que fazer e como proceder, enquanto
debatem com a Presidência a dúvida sobre salvar vidas ou salvar a precarizada economia brasileira.

Declaração dada pelo Deputado Estadual Sargento Lima (PSL), autor do PL nº 135/2020 (que considera o transporte coletivo urbano e
intermunicipal como essencial no estado, ainda que em períodos de calamidade, emergência, pandemia ou epidemia), durante sessão ordinária
da ALESC. Disponível em: https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/05/13/deputado-de-sc-minimiza-uso-de-mascara-e-alcool-emgel-para-prevenir-a-covid-19-mocinhas-na-menarca.ghtml.
2 Faladeiras é o nome do Projeto de Extensão que se efetiva por ações junto à comunidade e agentes públicos para atendimento às mulheres
vítimas de violência. Integram além de professora e estudantes de graduação, profissionais de Serviço Social, Psicologia e Psicanálise, estudantes
de pós-graduação e profissionais que participaram de edições do projeto e agora integram a equipe.
3 Ver: Canzian (2020); Pinto (2020).
4 Ver: JPS (2020); Camarotti (2020).
5 Ver: G1 (2020).
6 Ver: Rodrigues (2020).
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Sem diretrizes pré-existentes sobre como atuar em pandemias, sem conhecimento científico
sobre medicamentos eficazes para tratamento e sem vacina para imunizar a população contra a
COVID-19, o que se apresenta como alternativa eficaz para salvar vidas é adotar medidas sociais que
diminuam o contato social para que o contágio seja reduzido e com essa redução seja possível que os
casos graves sejam atendidos pelo Sistema Único de Saúde, com a menor sobrecarga possível. Assim,
a única medida que, comprovadamente, salva vidas, é o isolamento social.
O que fazer, então, quando o mundo passa por uma situação inversa à que poderia salvar
mulheres vítimas de violência doméstica7? Se distanciamento social entre vítima e agressor é
preponderante para garantir a sobrevida de mulheres em situação de violência, como proteger essas
mulheres em tempos de pandemia?
O contexto de pandemia mundial pela COVID 19 expõe a perversidade de um modelo
societário que prima pelo “lucro acima das vidas” o que significa, de partida, saber que as relações de
opressão serão, como estão sendo, aprofundadas. E, no Brasil essa verdade toma proporções
catastróficas. Num momento em que se clama pela saúde e necessária defesa dos serviços públicos,
por medidas sanitárias e de renda, o que temos assistido é a tentativa diária em aprovar as medidas da
política de austeridade, de ajustes fiscais que beneficiam as empresas, os bancos e os mais ricos. O
isolamento social é tratado como uma disputa de opiniões entre a ciência e o negacionismo funcional
aos interesses do capital. E, não por acaso podemos nomear de política genocida a do governo
brasileiro porque sabemos que o coronavírus não atinge igualmente a todas e todos. São as periferias,
o povo negro, indígenas e as mulheres trabalhadoras que mais duramente são afetadas e estão
morrendo.
É sabido que a pandemia e a necessidade de isolamento incidem diretamente nas condições
imediatas de sobrevivência e são atravessadas pelas relações de gênero, raça e classe. Isso significa
afirmar que as possibilidades de afastamento e adesão da população também dependem de políticas
básicas para a garantia de sobrevivência.
De acordo com a pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil (IBGE, 2019), a
população negra8 representa 41,7% das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, em contraste
com 19% de pessoas brancas nessas condições. Além disso, é também a população negra que constitui
a maior parte da força de trabalho do país (54,9%), sendo que 47,3% desta está em trabalhos e
ocupações informais. Entre as mulheres em situação de informalidade, 47,8% são mulheres negras.
Em reportagem divulgada em 12 de abril de 2020, pelo Jornal NSC Total (Santa Catarina),
estima-se que “A crise do coronavírus deixará até 12,6 milhões desempregados e provocará contração
recorde de quase 15% na renda dos trabalhadores” (CUCOLO, 2020). Em relação às desigualdades
de gênero e raça, a crise provocada pela COVID-19 tende a acentuar tais desigualdades e, em
consequência, a reprodução das violências. Uma delas, e é a que vamos nos debruçar aqui, diz respeito

Utilizamos o termo vítima, na linha da defesa de Saffioti (2001, p. 121): “Por que, então, continuar denominando as mulheres que sofrem
violência de gênero, especialmente a doméstica e a intrafamiliar, de vítimas? Ora, se a ordem patriarcal de gênero é imposta, não requerendo
sequer legitimação, segundo Bourdieu, as mulheres são efetivamente vítimas deste estado-de-coisas. A posição firmada neste artigo implica a
crença na necessidade de legitimação social, processo realizado pela quase totalidade dos membros da sociedade brasileira e de praticamente
todas as demais existentes no momento atual”.
8 O IBGE utiliza a classificação racial preta/parda, de forma separada. Optamos pelo uso da definição do Estatuto da Igualdade Racial (2010),
que considera o conjunto de pessoas autodeclaradas pretas e pardas como população negra, e fundamenta assim as políticas públicas no país.
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ao aumento das denúncias das situações de violência doméstica contra mulheres e as dificuldades de
respostas concretas das políticas públicas, em especial da assistência social e saúde.
Esse aumento é uma tendência global: na França, houve aumento de 30% das denúncias de
violência desde o advento da pandemia e do isolamento social; no Brasil, calcula-se que esse aumento
seja de 50%, enquanto que na Itália, há a indicação de que as denúncias também estejam em ascensão
(CAMPBELL, 2020). No entanto, as situações de violência não se iniciam com a pandemia. Essa é
uma questão já há muito denunciada e combatida por diversos setores sociais, em especial o
movimento feminista. Em outros termos, a violência contra a mulher não aumentou por causa da
pandemia da COVID-19, mas as consequências específicas de nossa atual conjuntura, especialmente
no Brasil, que é atravessada por uma crise sanitária, intensificada por um crise econômico-política,
potencializam os efeitos da violência, uma vez que a dinâmica social foi abruptamente alterada e os
espaços possíveis para fugas, denúncias e acolhimento de situações de violência (inclusive e, talvez,
especialmente rede familiar e de amigos) estejam mais limitados. Além do fato de que, estar mais
extensa e intensivamente no espaço doméstico, convivendo com a insegurança financeira e sanitária,
potencializa situações de conflito.
Em um contexto já anteriormente agravado, desde 2016, com o avanço e aprofundamento do
neoliberalismo como ideal de modelo econômico, a retirada sistemática do financiamento das políticas
públicas vem se intensificando. A ineficácia em dar resposta imediata ao aumento das situações de
violência doméstica em período de pandemia, é uma repercussão dessa precarização que, em tempos
de normalidade, já apresenta insuficiência de espaços de acolhimento, escuta e encaminhamentos. A
luta para que sejam fortalecidas políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres são
diligentemente minimizadas, enfraquecidas e postas de escanteio, não obstante, em meio à crise atual,
testemunhamos uma significativa falta de capacidade de estados e municípios para lidar com o
aumento desses casos de violência. É importante afirmar que, no que diz respeito ao enfrentamento da
violência doméstica contra as mulheres, esses e outros elementos expõem como a ordem patriarcal de
gênero (SAFFIOTI, 2004), assume o caráter estrutural na reprodução das relações sociais.
Da inserção como força de trabalho à saúde reprodutiva, são inúmeras as tentativas em
reproduzir as desigualdades sociais crivadas pelas dimensões de raça, classe e gênero/sexo.
Especificamente, observamos a dissociação e destituição dessas dimensões do seu lugar político,
econômico e social. Moral, religião e natureza são resgatadas como explicações autônomas e
justificadoras para a manutenção desse status quo. Assim, o confinamento, associado às diversas
questões que atravessam a vida das mulheres, especialmente da classe trabalhadora e negras, é um
obstáculo suplementar para o acesso aos direitos e atendimentos necessários. A limitação das
atividades dos serviços públicos, já precarizados e burocratizados, bem como dos grupos de apoio,
ONGs, associações etc., torna o processo de denúncia e busca de saída da situação de violência ainda
mais complexo, além de tornar maior a exposição das mulheres a seus agressores.
Como resultado do direcionamento da atual política de governo tanto no enfrentamento à
violência contra as mulheres como na saúde pública, tem se valorizado mais uma pretensa
regularização da economia, do que valorizar e investir em serviços públicos9 eficazes para salvar vidas.
O Sistema Único de Saúde, por exemplo, já bastante precarizado e subfinanciado, tem suas dificuldades aumentadas com a necessidade de
atender as situações de COVID-19 (diagnosticadas ou não), especialmente as graves. Em notícia publicada no G1, em 17/04/2020 (VIEIRA,
MATIOLI, 2020), podemos ter uma ideia, “Leitos de UTI do Emílio Ribas, estão 100% ocupados por pacientes com coronavírus; hospital recebe
100 novas solicitações por dia”. Leitos 100% ocupados por coronavírus e as outras demandas em saúde não diminuíram de intensidade ao mesmo
9
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E para que sejam salvas - especialmente das mulheres em situação de violência, da população atingida
pela COVID-19, servidores da saúde e assistência social (com serviços estrangulados pela falta de
investimento público) - medidas de emergência, que deveriam ser asseguradas em quaisquer
circunstâncias, não chegam a todas as mulheres. O sistema já está sufocado e ações que deterioram
ainda mais este contexto continuam a ser tomadas10.
No caso da violência doméstica, especialmente por acúmulo, lutas e ações de várias
organizações feministas, tem-se aprovado e/sugerido diversos mecanismos legais relevantes para a
defesa das mulheres, como a Lei Maria da Penha - Lei nº 11.340/2006 (BRASIL, 2006), a Lei do
Feminicídio - Lei nº 13.104/2015 (BRASIL, 2015), a Lei da Importunação Sexual - Lei nº 13.718/2018
(BRASIL, 2018), dentre outras, sem, no entanto, dotação orçamentária substancial para torná-las
realmente efetivas.
Para as mulheres vítimas de violência esse período de isolamento social é particularmente
delicado. Ressalta-se que as ações de denúncia por telefone, mensagem, e-mail, são fundamentais,
porém, precisamos avaliar sua efetividade, tendo em vista a realidade de milhares de mulheres sem
acesso à informação e/ou instrumento para que possam acessar os canais criados. Segundo dados de
uma pesquisa sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação no Brasil no ano de 2018
(IBGE, 2020), em 79,1% dos domicílios é utilizada a internet, índice que diminui para 49,2% em
regiões rurais. O celular, hoje principal tecnologia de acesso à internet, é usado por 79,3% das pessoas
e, na área rural, por 57,3%. Também, é importante ressaltar que não se pode desconsiderar o quanto
esse acesso pode ser ainda mais impossibilitado diante da queda brusca de renda em milhares de
famílias brasileiras. Especificamente, no contexto da violência contra as mulheres, mesmo quando
existe a possibilidade de acesso a essas formas de comunicação, a tendência é que os mecanismos de
controle e vigilância dos agressores estejam intensificados nesse período.
A violência doméstica não é apenas algo da ordem individual/pontual, que acontece apenas
com uma determinada relação afetiva/familiar. Tais situações não se resolvem por si, sem a ação
efetiva e intervenção de políticas estatais e públicas, bem como demandam alterações estruturais na
forma de relação social vigente. Mas, independentemente do momento atual de isolamento social, as
ações mais imediatas, pontuais e assertivas como as de afastamento do agressor e o acolhimento de
mulheres e crianças em situação de risco (ainda que precariamente acolhidos), são essenciais. Portanto,
com o aumento das situações de violência, a diminuição da renda, desemprego, restrição do acesso aos
serviços e canais de denúncia, essas ações precisam ser, urgentemente, intensificadas.
O estado brasileiro tem histórico bastante controverso de engajamento no combate à violência
contra as mulheres. Somente nos últimos 15 anos a pauta começou, timidamente, a ser debatida e
algumas ações de políticas públicas foram sancionadas, mas sem muita efetividade, visto que ao
contrário do que se esperava, principalmente com a Lei Maria da Penha, os registros de agressões,
tempo em que, como dito, em um sistema de saúde já subfinanciado estamos sob a vigência do congelamento de gastos públicos por 20 anos e
nenhuma medida efetiva foi tomada para reverter essa situação.
10 Ações que parecem tangenciais a esse momento, podem dar uma ideia do contexto bastante – e cada vez mais – complexo que o Brasil
vivencia: no primeiro trimestre de 2020, alertas de desmatamento na Amazônia batem recorde (aumento de 51%), com consequente aumento
das invasões em terras indígenas/reservas ambientais, IBAMA faz operação para coibir as invasões e Ministério do Meio Ambiente exonera seu
diretor; em meio à crise sanitária provocada pela COVID-19, Ministro da Saúde é exonerado; o Ministério da Mulher e da Família, ao mesmo
tempo que não fomenta ações efetivas ao enfrentamento da violência doméstica contra a mulher, realiza ações para implementação de políticas
públicas de abstinência sexual bem como se preocupa em propor que o homeschooling continue após a pandemia; lentidão/inefetividade na
implementação e pagamento do auxílio emergencial de 600 reais, provocando filas e aglomerações em agências da Caixa Econômica Federal e
na receita Federal para a inscrição em CPF, exigência para a solicitação do mesmo (O GLOBO, 2020; AMADO, 2020; BRÊTAS, 2020;
FOLHAPRESS, 2020; PRAZERES; FARIAS, 2020).
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estupros e feminicídios têm cada vez mais aumentado. Em 2019, 1.310 mulheres foram mortas em
situação de violência doméstica ou por questões de gênero, pelos seus parceiros ou ex-parceiros
(BRAGON; MATTOSO, 2020), e a noção da subnotificação deixa explícito que esse número pode ser
bem maior.
A necessidade de isolamento social é cenário fértil para que os números de violência contra
as mulheres cresçam consideravelmente, uma vez que distanciar a vítima do contato com o mundo é a
principal característica do abusador, o que garante mais controle, mais poder e menos chance de ser
denunciado. A segunda “vantagem”, em nosso entendimento, é a impunidade, velha conhecida dos
abusadores.
É importante levantar um questionamento: Que medidas imediatas precisam ser tomadas para
garantir o direito à vida dessas mulheres em situação de violência doméstica agravada pelo
distanciamento social? Sem deixar de considerar que em condições normais, são registrados quase
1.500 feminicídios por ano, 7 estupros por hora, menos de 10% dos crimes totais são investigados e
que para conter a pandemia os governos podem reestruturar os repasses financeiros para a saúde (que
é a área mais afetada), adicionando a fragilidade das políticas públicas de enfrentamento à violência
contra a mulher e o histórico, internacionalmente conhecido, de impunidade no Brasil.
Como dito anteriormente, em tempos de Covid-19, há uma preocupação quanto ao aumento
no número de casos de violência doméstica e o agravamento dessa violência diante das condições
colocadas pelas medidas necessárias de isolamento social. Para as mulheres que convivem com seus
agressores, as situações cotidianas de violência podem tomar outras dimensões: à medida que se
intensificam as investidas violentas, diminuem as possibilidades de denúncia e outras estratégias de
enfrentamento acionadas por essas mulheres. As circunstâncias que se impõem nesse contexto de
tensão coletiva demandam medidas urgentes para lidar com a questão da violência contra as mulheres,
que garantam sua segurança em relação aos agressores, mas também no que diz respeito a sua saúde
em meio a uma pandemia. A moradia, que passa a ser incentivada como o local mais seguro no combate
à disseminação do coronavírus, é para muitas mulheres o lugar de maior exposição à violência e
ameaça à vida. Assim, para as políticas públicas e o atendimento das necessidades das mulheres,
explicar a violência doméstica é ponto de partida. São muitas e, por vezes conflituosas tais explicações
ou mesmo, ainda que sob diferentes abordagens, podem se complementar. Uma delas é, por exemplo,
a compreensão/explicação da violência doméstica contra as mulheres a partir do ciclo da violência.
Se essa via é importante para a compreensão e o próprio reconhecimento do estar em uma
relação violenta e, de fato, tal apropriação contribui para o enfrentamento e superação desse convívio,
há que se considerar que nem todas as mulheres passam por esse ciclo, porque, de um lado o fenômeno
da violência contra as mulheres, além das implicações de gênero é transversalizado por determinações
de classe e raça. Isso significa a necessidade de reconhecimento de que nem todas as mulheres têm
relações afetivas de modo a cumprir o Ciclo. De outro, é preciso considerar que o acesso à informação,
às políticas públicas, à organização das mulheres é decisivo para superar a relação violenta. Por certo,
a pandemia nos desafia a dar conta dessa multiplicidade de explicações porque exige respostas
emergenciais e eficientes.
Em muitas cidades, as medidas de isolamento social e restrição (ou mesmo proibição) das
atividades sociais e econômicas fizeram com que alguns serviços de proteção às mulheres parassem
de funcionar por um tempo indeterminado, sem necessariamente haver uma reorganização da lógica

5

de acolhimento e atendimento a essas demandas. Os esforços foram concentrados na viabilização da
denúncia de violência de forma virtual, através do Disque 100 (Direitos Humanos) ou Disque 181
(canal da Polícia Civil), contato de Whatsapp da Polícia Civil e a possibilidade de registrar Boletim de
Ocorrência na delegacia virtual. Esses canais passam a ser mobilizados, portanto, devido ao imperativo
de que a população evite sair às ruas.
Em uma notícia do final de março, aponta-se que no Estado de SC as denúncias de violência
doméstica diminuíram em 65% no período de uma semana, comparando o número de casos nos dias
anteriores ao isolamento social e logo após seu decreto (BATTISTELLA, 2020). Isso não significa,
todavia, que as agressões e outras formas de violência cessaram, mas nos leva a questionar: como
garantir que uma mulher em situação de violência faça uma denúncia, com a diminuição da
possibilidade de acesso aos serviços, de dentro de sua própria casa, sob a constante presença e
vigilância do agressor?
Outro problema recai sobre os pedidos de Medidas Protetivas11, nos casos em que a mulher
consegue realizar a denúncia e solicitar essa forma de proteção. Por um lado, é necessário saber se o
Judiciário consegue atender a essas solicitações ou se o contexto da pandemia implica em uma maior
demora na efetivação desses pedidos. Ainda que se façam cumprir as MPs, como assegurar que o
agressor não vai retornar à convivência com essas mulheres, trazendo novamente o risco da violência
e agora também a possibilidade de contágio pelo coronavírus?
Assim, tendo exposto apontamentos que estão na ordem do tema em discussão, apresenta-se,
a seguir, breve análise das Políticas Públicas/Legislações existentes em Santa Catarina, ações
emergenciais das políticas públicas frente à pandemia e dados de violência doméstica no
estado/município de Florianópolis, a partir da disponibilização de notícias e sites que têm divulgado
informações sobre violência doméstica nesse período, bem como as ações para dar respostas nesse
contexto de pandemia, incluindo aqui legislações emergenciais.

2. Políticas Públicas e violência doméstica em Santa Catarina

No âmbito das políticas públicas em Santa Catarina, os órgãos de proteção às mulheres se
articulam pelos serviços que envolvem os sistemas de saúde, assistência social, segurança pública e
judiciário. As ações desses serviços devem ser orientadas a promover tanto a prevenção quanto a
proteção de mulheres vítimas de violência. No entanto, ainda existem muitos entraves à plena
efetivação desses serviços, nem sempre acessados ou acessíveis às mulheres que deles precisam. O
marco nacional do combate à violência contra as mulheres se dá pela promulgação da Lei Maria da
Penha (BRASIL, 2006), que opera como espinha dorsal da rede dos serviços de proteção. No sistema
de assistência social, a questão da violência doméstica e familiar pode se apresentar de diversas
maneiras e ser acolhida e acompanhada por um ou mais pontos da rede, tais como CRAS, CREAS,

São medidas protetivas estabelecidas pela Lei Maria da Penha, no artigo 22: I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com
comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003;II - afastamento do lar, domicílio ou local de
convivência com a ofendida;
III - proibição de determinadas condutas [...] (BRASIL, 2006).
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CREMV e Conselho Tutelar, se a situação envolver violação e/ou violência direcionada também a
crianças e adolescentes.
No entanto, muitas dessas mulheres acabam acessando (às vezes como primeira opção) os
serviços da saúde pública (UPA, CS, hospitais), onde essa violência passa a ser notificada. Essa rede
de atendimento opera conjuntamente com os sistemas de segurança pública e judiciário (Ministério
Público, Delegacias da Mulher, Defensoria Pública, Polícia Civil e Militar, etc) e, em alguns contextos,
com dispositivos da alta complexidade de proteção, como os abrigos e serviços de acolhimento
institucional. É importante ressaltar, contudo, que nem todos os municípios dispõem de todos esses
serviços, seja pela definição das políticas públicas, seja pela falta de investimentos públicos para fazer
cumprir a política. Um exemplo é a Casa da Mulher Brasileira (SANTA CATARINA, 2013a)
programa federal que prevê abrigo e acolhimento em todos os níveis para as mulheres vítimas de
violências, idealizada em 2013 e que estava prevista para sair do papel desde 2015, em Florianópolis
(SC).
Em Santa Catarina, o projeto mais recente, normatizado pelo Decreto nº 8.086/2013,
(BRASIL, 2013), foi sancionado no início de 2020, pela Lei nº 17.915/2020 (BRASIL, 2020) e diz
respeito à prevenção da violência doméstica no âmbito da atenção básica de saúde, abarcando
mulheres, idosos, crianças e adolescentes. Esta lei prevê que as/os Agentes Comunitários de Saúde,
por meio da Estratégia de Saúde da Família, realizem ações de divulgação e informação sobre o
combate à violência doméstica, mecanismos de enfrentamento e garantia de direitos para mulheres
vítimas de violência, além de orientação sobre a rede protetiva e realização de estudos e diagnósticos
para subsidiar políticas públicas de segurança.
Outros trabalhos preventivos são previstos por leis em forma de campanhas e mobilizações
acerca da violência contra as mulheres, tais como: 1) a Campanha Agosto Lilás - Decreto nº 201/2019
(SANTA CATARINA, 2019a), que tem por objetivo criar uma sensibilização social sobre o tema e
divulgar a Lei Maria da Penha; 2) Semana Estadual da Vigília Feminista pelo Fim da Violência contra
a Mulher - Lei nº 17.205/2017 (SANTA CATARINA, 2017), também visando a conscientização
coletiva, além de ter como proposta pensar ações afirmativas diante da desigualdade de gênero e
promover ações e políticas públicas de combate e prevenção à violência contra a mulher; e, 3) a
Semana Estadual de Mobilização e Combate à Violência contra a Mulher - Lei nº 16.165/2013
(SANTA CATARINA, 2013b), que prevê a conscientização e divulgação dos mecanismos
institucionais de amparo às mulheres vítimas de violência.
Com relação aos mecanismos de denúncia, desde 2013 há a obrigatoriedade da divulgação do
serviço de Disque-Denúncia Nacional de Violência contra a Mulher - Disque 18012 (SANTA
CATARINA, 2013c) em diversos estabelecimentos dos setores de hospedagem, alimentício,
comerciais, de transporte, estética, postos de abastecimentos de veículos, casas noturnas e associações
recreativas e desportivas. Ainda naquele ano, tornou-se obrigatória a inclusão dessa informação nas
faturas de água, luz e telefone13 (SANTA CATARINA, 2013d). Em 2019, as salas de cinema foram
incluídas no âmbito dos estabelecimentos de divulgação obrigatória, com a sugestão de promover essa
informação também por meio audiovisual14(SANTA CATARINA, 2019b).

Lei nº 15.974/2013.
Lei nº 15.986/2013.
14 Lei nº 17.713/2019
12
13
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Quanto à elaboração e sistematização de dados e informações sobre a violência contra as
mulheres, existem três leis estaduais que devem assegurar sua execução. A primeira delas - Lei nº
12.947/2004 -, prevê a notificação compulsória dessas violências nos serviços de saúde, sejam eles
públicos ou privados, tanto pela declaração da própria mulher ou pela suspeita dos profissionais que a
atenderem (SANTA CATARINA, 2004). O acompanhamento e implementação desse serviço fica a
cargo do Comitê Técnico Intersetorial de Acompanhamento das Notificações de Violência Contra a
Mulher, criado no mesmo ano. Assim, foi instituída a obrigatoriedade de registro e divulgação dos
índices de violência contra a mulher, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública - Lei nº
15.806/2012 (SANTA CATARINA, 2012a). Esses dados incluem o número de ocorrências registrada
pelas polícias civil e militar e a quantidade de inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil e
encaminhados ao Ministério Público e Poder Judiciário. Um ponto importante dessa lei é a obrigação
de informar a identidade racial das mulheres vítimas de violência.
Em 2015, através da Lei nº 16.620, foi criado o Observatório da Violência contra a MulherSC, que se configura uma política estadual para integrar as informações relacionadas a essas violências
(SANTA CATARINA, 2015a). Essa política adquire uma maior complexidade, pois tem como
proposta não somente a organizar, padronizar e analisar os dados de violência contra a mulher, mas
viabilizar a integração e articulação das ações entre todos os órgãos públicos e/ou conveniados que
atendem essas mulheres, nos setores de saúde, assistência social, segurança pública, educação e justiça.
Prevê ainda que o Poder Executivo elabore ações e meios para formulação, execução, monitoramento
e avaliação da referida política, podendo criar convênios com os municípios, a União e outros
organismos financiadores.
A formulação de diretrizes e políticas públicas para garantir os direitos das mulheres também
é do escopo de ação do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, através da Lei nº 16.945/2016,
vinculado à Secretaria do Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SANTA CATARINA,
2016). Entre suas variadas responsabilidades, está a promoção e recomendação de medidas preventivas
da violência contra as mulheres e, nesse sentido, informar e efetuar denúncias sobre situações que
violem seus direitos, bem como viabilizar parcerias com organismos nacionais e internacionais para a
implementação dos programas e políticas necessários.
Uma das políticas de combate à violência contra as mulheres é o Programa Estadual de Apoio
à Mulher em Situação de Violência, instituído pela Lei nº 12.630/2003, que prevê a criação de centros
de acolhimento e apoio, de forma a garantir assistência integral a essas mulheres e filhos/filhas menores
de quatorze anos (SANTA CATARINA, 2003). Além de orientação e assistência médica, psicológica,
social e jurídica, esses centros assumem caráter de abrigo provisório e atendimento temporário, ou
seja, enquanto o retorno à casa for de iminente risco de vida.
A partir de 2008, ficou instituído, pela Lei nº 14.388, o Programa de Atendimento Especial
às Mulheres e Crianças Vítimas de Violência Sexual, de forma a garantir assistência médica, pericial,
psicológica, social e jurídica às vítimas (SANTA CATARINA, 2008). Nesses casos, o registro do
Boletim de Ocorrência e exames médicos periciais devem ser realizados obrigatoriamente nos
hospitais de referência.
Nos casos em que a situação de violência vivida pela mulher demande algum tipo de
representação legal, podem ser acionados os mecanismos jurídicos do Estado. A Defensoria Pública
do Estado, criada em no estado, pela Lei Complementar nº 575/2012, deve prestar orientação jurídica
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e defesa gratuitas para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em condição de
vulnerabilidade econômica (SANTA CATARINA, 2012b). Em alguns municípios também é possível
acionar e dar prosseguimento à representação legal por meio de Núcleos de Práticas Jurídicas, Serviços
e Escritórios Modelo dos cursos de Direito das universidades e faculdades.
Há no estado de Santa Catarina outras políticas que priorizam ações de assistência especial,
tais como os programas de geração de emprego e renda - Lei nº 14.203/2007 (SANTA CATARINA,
2007) e garantia prioritária de vagas nas escolas para crianças e adolescentes filhos/filhas de mulheres
que estão em situação de violência doméstica - Lei nº 16.602/2015, (SANTA CATARINA, 2015b).
Pela lei, o governo estadual pode garantir para essas mulheres 20% das vagas de capacitação e
qualificação profissionais e de encaminhamentos para vagas de empregos formais oferecidos pelas
empresas. Além disso, pode prover assistência e consultoria para mulheres que desejam iniciar micro
negócios formais ou informais. Tais legislações, contribuem para as possibilidades de enfrentamento
às situações de violência doméstica contra mulheres, através das políticas públicas, porém ainda tem
suas ações limitadas, tanto pela dimensão estrutural da violência, debatida brevemente acima, quando
pela insuficiência (e mesmo inexistência) de dotações orçamentárias para a efetivação de políticas
públicas eficientes.
No que se refere a atual situação mundial, atravessada pela pandemia, a ONU Mulheres
(2020) divulgou recente documento, indicando os possíveis impactos da COVID-19 para as mulheres
da América Latina. Dentre eles, destaca-se a situação de violência contra as mulheres. O texto indica
que estar fora do espaço de trabalho pode propiciar situações de isolamento que podem colocar em
risco a segurança das mulheres, especialmente aquelas que já sofrem algum tipo de violência
doméstica. A intensificação da convivência no período de isolamento pode, igualmente, intensificar as
situações de violência; a diminuição da atividade econômica, e aqui colocamos também a diminuição
das possibilidades de provimento de renda familiar, pode contribuir para aumentar os níveis de
violência doméstica, em função, entre outras questões, da
falta acentuada de recursos
econômicos/financeiros.
Nacionalmente, constata-se aumento nos dados relacionados às denúncias de violência contra
mulher e feminicídio no período da pandemia. Segundo recente publicação do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (2020), no primeiro mês da quarentena, os dados de feminicídio e denúncias de
violência contra mulher aumentaram. As denúncias e menções sobre brigas entre casais nos meios
digitais tiveram elevação de 431% segundo a referida nota técnica, que analisou 52.315 menções no
Twitter, durante os meses de fevereiro e abril.
Essa mesma nota técnica também informa aumento dos casos de feminicídio, com destaque
para o estado de Mato Grosso, com aumento de 400% no primeiro trimestre de 2020 em comparação
a 2019, e o estado do Pará, com aumento de 185% em relação ao mesmo período. O texto do
documento destaca que há aproximações entre os dados obtidos pela pesquisa em meios digitais e os
dados oficiais, que indicam aumento das situações/denúncias de violências, que tendem a serem
agravadas nas situações de crise e, especialmente, na atual situação de isolamento.
Santa Catarina, no entanto, como se verificou nos dados disponibilizados pelos Boletins
Semanais da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP/SC), especialmente período do dia 16
de março (Boletim Semanal Número 10) até o dia 04 de maio de 2020 (Boletim Semanal Número 17),
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indicam redução nas taxas de feminicídio no estado15. A SSP/SC destaca, a partir da gerência de
Estatística e Análise Criminal, que os dados de violência doméstica também têm caído no Estado,
desde janeiro/2020 (antes, portanto, do isolamento social), e que em abril, registrou-se uma queda de
56,43% nas ocorrências registradas. A secretaria, em notícia divulgada em seu site, afirma que como
os números de registros de violência doméstica vem caindo desde janeiro e não atribui a queda à
subnotificação (SANTA CATARINA, 2020).
Os dados brutos indicam que entre janeiro e fevereiro, ocorreu uma queda sensível. Nos meses
de março e abril (até 22/04), entretanto, os números diminuem com maior intensidade, atingindo menos
da metade de registros de ocorrências, como indicado anteriormente. Conforme indicam os números,
em janeiro foram 6.564 registros; em fevereiro, 6.202 registros; em março, 5.681 registros e em abril
(até 22/04), 2.860 registros (SANTA CATARINA, 2020).
O Boletim 7, datado do dia 26 de fevereiro de 2020, aponta uma baixa de 45,5 % na taxa de
feminicídios no Estado de Santa Catarina. Acreditamos que, para uma avaliação mais aprofundada
desta questão, seja necessário maior respaldo e tempo para mensurar o crescimento ou decréscimo dos
índices, considerando todas as limitações e obstáculos que sempre fizeram parte da realidade das
mulheres vítimas de violência, especialmente as periféricas, como: aumento da vigilância por parte do
agressor, limitação do ir e vir; possibilidade de efetivação da denúncia; acessibilidade seja presencial,
por internet ou telefone e horários e dias de atendimento/funcionamento dos serviços. No entanto, há
informação que, se comparada às denúncias do mesmo período do ano passado, demonstra aumento
nos casos de violência em alguns municípios, como em Chapecó (G1 SC, 2020).
Se tomarmos apenas os dados estatísticos divulgados, poderíamos concluir o decréscimo das
notificações de violência doméstica no Estado, em contraposição aos dados nacionais e internacionais,
além de estudos que apontam o isolamento como medida de maior risco às mulheres. No entanto, essas
outras variáveis precisam ser consideradas e pesquisadas, como: acesso a redes (aplicativos criados
para denúncias16), acesso aos canais institucionais de denúncia e proteção (tanto pela dificuldade de
deslocamento como pelo próprio ambiente doméstico de confinamento e insegurança), além de todos
os aspectos de segurança material, física e mental que se agravam nesse momento de pandemia. Nossa
avaliação é que há tendência do aumento da violência doméstica nas suas variadas expressões e
diminuição e/ou subnotificação dos casos. Por isso, assegurar medidas especiais e emergenciais é tão
fundamental. Nesse sentido, há necessidade de compreensão de como funcionam os serviços no
período do isolamento social. Conseguimos levantar alguns dados – ainda iniciais – que serão
apresentados na sequência.
2.1. Os serviços de Saúde e Assistência Social em Florianópolis17
Centro de referência de atendimento à mulher em situação de violência – CREMV.
O CREMV, em Florianópolis, existe desde 2009 e integra a rede de atendimento à mulher em
situação de violência. É vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social do município, na
Boletins semanais disponíveis em: https://www.ssp.sc.gov.br/index.php/component/content/article/9-uncategorised/1118-relatoriossemanais-2?Itemid=437.
16 Ver apêndice I.
17 Informações deste item prioritariamente retiradas dos canais online de divulgação e informações dos serviços (redes sociais), bem como do
site institucional (Prefeitura de Florianópolis). Quando houver outras fontes, estarão indicadas.
15
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proteção social especial de média complexidade. Atende mulheres de 18 à 59 anos em situação de
violência doméstica. O serviço conta com atendimento social, psicológico e orientação jurídica. Os
atendimentos são “porta-aberta”, sem necessidade de agendamento prévio, das 8 horas às 18 horas, de
segunda à sexta-feira.
No período da pandemia houve necessidade de reconfiguração da forma de atendimento e das
atividades do CREMV. Os atendimentos foram deslocados prioritariamente para canais remotos
(whasapp, e-mail, facebook do serviço e telefone) e o horário também foi reduzido: das 9 horas às 17
horas, pelo telefone fixo e das 10 horas às 16 horas pelo whatsapp. Não conseguimos informações
seguras referentes ao número de atendimentos neste período bem como de situações que demandem
encaminhando para a Casa Abrigo.

Unidades Básicas de Saúde – UBS.
No que se refere ao atendimento em saúde em Florianópolis, as Unidades Básicas de Saúde
estão atendendo apenas situações agudas que necessitam de assistência imediata (o que exclui inserção
de DIU), quando as mulheres mais precisam evitar uma gravidez. O município lançou em
16/março/2020, o Programa Alô Saúde Floripa que, segundo o site informa, é “[...] um serviço de
orientação, atendimento pré-clínico e informação em saúde por telefone, videochamada ou chat. Os
serviços ofertados são: informações em saúde, direcionamento do trajeto do usuário no sistema de
saúde (orientação à pessoa se ela deve ir e quando é necessário procurar um Centro de Saúde, uma
Unidade de Pronto Atendimento ou um Hospital), atendimento pré-clínico, agendamento de
consultas” (FLORIANÓPOLIS, 2020). É uma possibilidade de triagem importante, especialmente em
tempo de pandemia. No entanto, há um passo burocrático que pode dificultar – ou mesmo impedir – o
acesso de pessoas, pois há a necessidade de efetuar um cadastro e o acesso demora 48 horas para ser
liberado.
A atenção no Hospital Universitário – HU18.
É importante destacar a continuidade dos atendimentos nos serviços públicos, dentro de todas
as limitações já existentes e intensificadas nos últimos meses, , especialmente àqueles considerados
essenciais, como atenção para a saúde e assistência social. Um dos serviços que continua sendo
fornecido, ainda que com algumas alterações, é o de atendimento à violência contra a mulher no
Hospital Universitário (HU) de Florianópolis.
O HU é um serviço porta-aberta para atendimento de violência contra mulher, disponível 24h
por dia. A porta de entrada é pela Emergência Ginecológica, Adulto ou Pediátrica (nos casos de
violência contra criança ou adolescente) onde a mulher se identifica e descreve a demanda de saúde.
Passará pelo atendimento inicial da Enfermagem e Medicina, que acionará o Serviço Social e a
Psicologia para atendimento no horário das 07h às 19h. Durante a pandemia, o serviço funciona
normalmente apenas sendo alterado o espaço das Emergências. Durante a pandemia, o direito a
acompanhantes está restrito aos casos previstos em legislação: idosos, crianças, adolescentes e pessoas
com deficiência. Somente é permitido acompanhantes às mulheres em trabalho de parto ativo e
Informações principalmente a partir do relato de experiência profissional de uma Assistente Social Residente no HU e vinculada ao projeto
Faladeiras.
18
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mulheres que internam para realização de Interrupção Legal da Gestação. Este atendimento,
compreende o acionamento de medidas de proteção junto aos órgãos competentes, de acordo com a
demanda apresentada: Conselho Tutelar, CREAS, Ministério Público, CREMV, Delegacia de Proteção
à Mulher, à Criança e ao Adolescente.
Para além disso, o HU/UFSC constitui-se como um serviço de referência para o atendimento
às violências sexuais e integra a Rede de Atenção Integral a Pessoas em Situação de Violência Sexual
(RAIVS), especialmente quanto ao procedimento de Interrupção Legal da Gestação - ILG, conforme
normatiza a portaria 1.508/05. Este atendimento pode ser realizado através de demanda espontânea,
contato telefônico ou encaminhamento de outro serviço da rede.
Os atendimentos de ILGs ocorrem de forma ambulatorial, toda terça-feira a partir das 07h. A
mulher pode procurar o serviço a qualquer dia e horário que, a depender da idade gestacional, será
agendado atendimento para a terça-feira seguinte. A interrupção da gravidez pode ser realizada com
até 19 semanas de idade gestacional e, a partir de 15 semanas e 6 dias, o início do protocolo de
atendimento é feito em caráter de imediato. No atendimento clínico são realizados exames de
sorologias e receitadas medicações para profilaxia de IST's, que serão acompanhadas em consulta com
ginecologista no HU. É importante ressaltar que o acesso ao atendimento não é condicionado à
realização de B.O. A equipe orientará sobre o direito a realizar o registro posteriormente e a disposição
do prontuário da paciente como prova criminal em processos judiciais.

Centros de Referência em Assistência Social – CRAS.
O CRAS é uma unidade pública, estatal e descentralizada, integrante da Política Nacional de
Assistência Social e responsável pela oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Sua função principal é a oferta do trabalho social
com famílias, através do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e gestão
territorial. Em Florianópolis existem atualmente 10 CRAS’s, que realizam suas atividades de segunda
à sexta-feira das 8 às 18 horas.
As condições de trabalho e composição das equipes dos equipamentos do município que,
antes da epidemia de COVD-19, vinha sendo alvo de diversos questionamentos haja vista o número
insuficiente de trabalhadores (alguns CRAS contam com apenas dois técnicos de nível superior e um
técnico administrativo), tiveram suas atividades bastante reconfiguradas neste período. Assim como o
CREMV o horário de atendimento foi reduzido (das 9 às 17 horas) e suas atividades direcionadas
quase que exclusivamente para o fornecimento do benefício eventual alimentação, em forma de cestas
básicas. Destaca-se que a maioria dos atendimentos também são realizados através de canais remotos
(telefone, e-mail e facebook dos serviços). Esta configuração restrita da forma de entrada e da
diversidade de atendimentos, dentre outras questões, impede forma específica de escuta qualificada
bem como de espaço seguro para solicitação de atendimento relacionado à situação de violência contra
mulheres que poderiam chegar nos serviços.

Centros de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS.
O CREAS é uma unidade pública estatal, de abrangência municipal ou regional. Integra a
Proteção Social de Média Complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Deve
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ofertar trabalho social especializado à família e indivíduos em situação de risco/vulnerabilidade social
por violação de direitos. Em municípios que não tenham centros especializados de atendimento a
mulheres em situação de violência, as atividades deste serviço são realizadas pelos CREAS.
Florianópolis, como visto, possui um CREMV.
Quando aos CREAS, o município possui dois equipamentos, um na ilha (denominado CREAS
Ilha) e um no continente (denominado CREAS Continente). Os serviços existentes nos CREAS
contemplam: PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Familias e Indivíduos;
SEPREDI – Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias,
LA/PSC - Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de
Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade.
Pelo foco de atuação do CREAS, este serviço pode também atender famílias atravessadas por
situação de violência doméstica contra mulher, bem como ser espaço para identificação da mesma e
realização dos devidos encaminhamentos.
Atualmente, os CREAS, como os CRAS reconfiguraram suas formas de atendimento, com
prioridade para atendimentos realizados por canais remotos (telefone, e-mail e facebook), fato que
também, como nos CRAS, dificulta a execução mesma do serviço e a identificação/denúncias de
possíveis situações de violência.
Consideramos que, juntamente com a já sabida dificuldade de respostas das políticas públicas
de atenção às mulheres vítimas de violências, a necessidade de alteração das formas de atendimento e
acesso aos serviços, frente à pandemia, dificulta ainda mais as possibilidades denúncias e
atendimentos. A breve apresentação dos serviços realizada aqui, busca apenas exemplificar isso – o
aumento da dificuldade de acesso - que pode ser minimamente intuído em relação ao conjunto dos
equipamentos públicos no Estado e no País. É o conjunto de ataques anteriores e recentes que a classe
trabalhadora vem recebendo que impede, inclusive, que pensemos respostas imediatas e a longo prazo
no que se refere às condições de vida em geral e, em particular, às situações de violência doméstica
contra as mulheres. Esse processo é agravado pelo processo estrutural de dominação-exploração de
classe, raça e gênero que, segundo Saffioti (2004), são estruturantes da sociedade brasileira.

3. Considerações Finais: iniciativas e ações para dar respostas neste contexto de pandemia e para
além dele.
O ataque às políticas públicas no Brasil, tem sua maior expressão no último período,
especialmente com a aprovação da Emenda Constitucional 95 que congela o investimento
orçamentário em despesas primárias, por exemplo saúde e educação, até 2036 (BRASIL, 2016). A
política de ajustes dos agentes neoliberais tem como um dos seus principais pilares a apropriação
privada do fundo público. O sucateamento dos serviços sociais e a precarização do trabalho expõem o
quanto as consequências da pandemia aprofundam a desigualdade social. Tanto assim, que se o
isolamento social é uma ação para conter o colapso do atendimento em saúde, significa que os efeitos
da pandemia no Brasil são ainda mais destrutivos. O desmonte das políticas públicas em curso, aliada
a uma política governamental genocida restringe ainda mais o acesso das mulheres aos mecanismos
protetivos contra a violência doméstica.
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Mesmo nesse contexto bastante adverso, existem alguns projetos de lei, em tramitação ou
aguardando regulamentação, que buscam lidar com a questão da vulnerabilidade das mulheres no
contexto de pandemia que estamos vivendo:
• Projeto de Lei nº 2.294/2020 (PSOL-RJ), que solicita a ampliação da disponibilização de
contraceptivos para as mulheres enquanto durar a pandemia, pelo fato de mulheres gestantes e bebês
se enquadrarem nos grupos de risco do Covid-19 (RIO DE JANEIRO, 2020a).
Se pensarmos que a violência doméstica envolve, em muitos casos, estupros recorrentes,
podemos deslocar essa proposta para o contexto da violência sexual. Isso pode ser pensado inclusive
levando em conta a impossibilidade e/ou risco de recorrer ao aborto legal (Decreto Lei nº 2.848, de 07
de dezembro de 1940) nesse momento de pandemia (hospitais lotados, leitos e materiais indisponíveis).
• Projeto de Lei de nº 1615/2020 (PT-PE), que solicita licença trabalhista para gestantes e puérperas
e propõe que estas entrem em licença trabalhista remunerada, para que se resguardem de um maior
risco de contaminação pela Covid-19 (BRASIL, 2020).
• Projeto de Lei nº 191/2020 (PSOL-SP), que solicita o acolhimento e acompanhamento de mulheres
vítimas de violência doméstica e propõe que as vítimas e seus filhos sejam amparados durante a
pandemia em residências e centros de acolhidas sigilosos (SÃO PAULO, 2020a).
• Projeto de Lei nº 2342/2020 (PSOL-RJ), que solicita que as parturientes da rede pública possam ser
atendidas pela rede particular, sem custo, em hospitais onde haja baixo risco de contaminação na
hora de dar à luz. A lei valeria para o caso de falta de vagas em maternidades de pouco risco públicas
no estado do Rio de Janeiro. A proposição de lei pede que 30% dos leitos em maternidades
particulares sejam reservados para casos de pacientes do SUS que tenham uma indicação médica
expressa para não se expor em ambientes hospitalares de alto risco (RIO DE JANEIRO, 2020b).
• Lei nº 17.320, de 18 de março de 2020 (Prefeitura-SP), dispõe sobre concessão de auxílio-aluguel
às mulheres vítimas de violência doméstica em situação de extrema vulnerabilização atendidas por
medida protetiva. O benefício é temporário, e será concedido pelo prazo de doze meses e poderá
ser prorrogável apenas uma vez por igual período, mediante justificativa técnica. O Poder Executivo
tem 120 dias de prazo para regulamentar essa lei (SÃO PAULO, 2020b).
Dado o contexto da Pandemia esses projetos precisam ser aprovados em caráter emergencial,
assim como os projetos, leis e decretos já existentes devem ser reavaliados para que se enquadrem na
situação atual, visando garantir a proteção de mulheres vítimas de violência, ainda mais
vulnerabilizadas nesse panorama de isolamento social.
A situação demanda medidas urgentes, efetivas e conjuntas dos municípios, estados e governo
federal. A questão econômica é central quando debatemos a violência doméstica e familiar, e se
intensifica no atual contexto em que muitas mulheres já perderam ou podem perder seus empregos,
por conta da paralisação das atividades, ou acabam não conseguindo fazer o isolamento, pois
necessitam garantir alguma fonte de renda. É importante ressaltar que muitas dessas mulheres são
chefes de família, responsáveis pelo sustento de seus membros. São também as mulheres as principais
responsáveis pelas atividades do cuidado tanto no ambiente doméstico (dos filhos e filhas, pessoas
idosas, pessoas com deficiência, pessoas adoecidas), quanto nos trabalhos assalariados (limpeza,
alimentação, saúde, trabalho doméstico). Portanto, muitas estão incluídas nas categorias de serviços
essenciais, o que as colocam em maior risco à contaminação pelo coronavírus, assim como sua família
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e quem depende de seu exercício remunerado. Muitas dessas formas de trabalho também não permitem
ser executadas em condições remotas ou de flexibilidade.
Se estamos falando de mulheres em contexto de violência, é preciso atentar para aquelas que
vão ter dificuldade de estar no mercado de trabalho, pois acabam vivendo situações em que são
impedidas de trabalhar pelo e/ou dependem financeiramente dos agressores, além de estarem sujeitas
à violência patrimonial. A garantia de auxílio financeiro a essas mulheres e seus dependentes, diante
da pandemia, é uma das medidas que se faz mais urgente. Nesse sentido, a ampliação do auxílio
financeiro do governo federal e a desburocratização dos benefícios eventuais da Assistência Social
poderiam ser ações facilitadoras para garantir uma mínima autonomia, ainda que precária19.
Há que se consideram também as múltiplas violências a que são expostas as mulheres negras
e periféricas, para além da violência doméstica. São elas as maiores vítimas da matança promovida
pelo Estado nas periferias e que segue a todo vapor agora no momento da pandemia. Em Florianópolis,
a Polícia Militar diariamente tem assombrado a vida da população periférica. Na comunidade do Morro
do Mocotó, só no último mês três jovens foram assassinados pela Polícia20: são os filhos, irmãos,
companheiros dessas mulheres cotidianamente violentadas pelo Estado.
São elas também as maiores vítimas do sistema prisional brasileiro, que tem mais do que
nunca explicitada sua função de extermínio em massa. Segundo informações do Infovírus Observatório sobre o COVID-19 nas prisões21 - a taxa de letalidade por coronavírus nas prisões
brasileiras é, no mínimo, cinco vezes maior do que a taxa do restante da população e, não chega a 0,3%
o número de pessoas testadas dentre a população carcerária.
No Brasil, 60% das mulheres em situação de privação de liberdade são pretas ou pardas
(SILVA, 2019). Em recente levantamento de dados do DEPEN (2020), chegou-se aos seguintes
números sobre mulheres no sistema prisional brasileiro: 208 estão gestantes, 44 são puérperas, 12.821
são mães de crianças até 12 anos, 434 mulheres têm idade igual ou superior a 60 anos e 4.052 são
portadoras de doenças crônicas ou respiratórias. Pautar ações para garantir a segurança e a vida de
mulheres em situação de violência não pode passar ao largo de garantir o mesmo às mulheres vítimas
do racismo estrutural e violentadas pelo Estado.
Diante do exposto até aqui, é evidente o quanto o contexto da pandemia expõe as fragilidades
e lacunas existentes na rede de serviços para mulheres vítimas de violência, resultado da precarização
e falta de investimento e interesse públicos. Mais evidente ainda é a urgência na efetividade de ações
e serviços que possam garantir proteção a essas mulheres e, sabemos, deveriam ter sua continuidade
assegurada após o período de isolamento social. Portanto, frente a um problema de saúde pública dessa
proporção, agravador das desigualdades e conflitos sociais, faz-se mais necessário do que nunca prezar
pelo fortalecimento dos mecanismos e dispositivos de que já dispomos em nosso sistema de serviços

As medidas vêm sendo tomadas em âmbito federal, como o auxílio emergencial de 600 reais, por exemplo, e os estados e municípios também
apresentam algumas respostas. Florianópolis, de um lado busca implantar o cartão merenda, para famílias beneficiárias do Bolsa Família (PBF)
com alunos matriculados na rede municipal e cartão autônomo, para famílias também beneficiárias do PBF, ambos no valor de R$ 100,00.
Inicialmente previstos em parcela única, recentemente com previsão de ampliação, a partir de processo licitatório. De outro lado, as ações da
Secretaria de Assistência Social do município, especialmente àquelas em relação aos benefícios eventuais, já bastante limitadas e com uma lei
municipal que burocratiza e dificulta o acesso, tem visto ainda mais dificuldade de operacionalização. Assim, o mesmo município que promulga
uma lei que dificulta acesso ao Benefício Eventual Alimentação, por exemplo, lança como solução a distribuição de cesta básicas pelo programa
de voluntariado institucionalizado municipal, o SOMAR Floripa, como uma alternativa mais viável para respostas imediatas e divulga suas
atividades como de Assistência Social, referendadas inclusive pela própria secretaria.
20 Disponível em: http://reporterpopular.com.br/mocoto-se-mobiliza-contra-execucoes-policiais-na-comunidade-2/. Acesso em 11 maio 2020.
21 Disponível em: https://instagram.com/infovirusprisoes?igshid=nebs4qiawzhz.
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públicos e de garantia de direitos. Primeiramente, sabemos que um trabalho em rede - e não apenas
ações isoladas e pontuais - é que pode garantir uma articulação integrada e continuada de respaldo
institucional. Além disso, o que temos no âmbito dos serviços públicos é a materialização de décadas
de lutas, discussões e tensões políticas que tornaram visível e possível o enfrentamento à violência
contra as mulheres no país, apesar das dificuldades.
Um dos primeiros passos nesse sentido seria reforçar o entendimento de que os serviços
protetivos são serviços essenciais. A partir disso, pode-se reivindicar, por um lado, que a questão da
violência contra as mulheres seja prioritária em determinadas frentes de ação. No que compete ao
judiciário, por exemplo, tornar os processos de solicitação de Medida Protetiva prioritários e
automaticamente prorrogáveis, para que sejam efetuadas o mais rápido possível, mesmo que em
regime de trabalho remoto. Por outro, sabemos que são muitas as questões urgentes e, nesse sentido,
há de se pensar como oferecer outras formas de proteção a essas mulheres, a curto e médio prazo.
Talvez seja também o momento para criar ações e protocolos específicos para contextos de urgência e
emergência, de modo que sirvam futuramente de base para atuação nos serviços.
Para que a rede de acolhimento e atendimento a essas mulheres se mantenha funcionando, é
preciso diálogo de gestores das políticas públicas com as trabalhadoras e trabalhadores dos respectivos
serviços, para construir coletivamente linhas de organização e gestão correspondentes ao contexto da
pandemia. As situações de emergências e desastres demandam um trabalho intersetorial, com ações,
estratégias e processos de cuidado diferenciados para cada realidade social e pandêmica, que levem
em conta a dinâmica dos territórios, as políticas existentes e os recursos disponíveis. A partir disso,
cria-se um espaço para reconfigurar os processos de trabalho dentro das políticas e, consequentemente,
as formas de atenção e proteção às mulheres vítimas de violência.
Entendemos que, por conta da necessidade de isolamento social, deve-se reforçar e ampliar
os procedimentos de denúncia e formas de acompanhamento das mulheres em situação de violência,
valendo-se de diversos canais e meios de comunicação. Manter o acompanhamento remotamente, com
todos os riscos e cuidados que isso exige, pode ser uma forma de amenizar o desamparo e isolamento
emocional e afetivo dessas mulheres, especialmente na impossibilidade e/ou dificuldade de
afastamento do agressor. Por conta das problemáticas apontadas aqui, uma alternativa aos meios
virtuais de comunicação seria pensar pontos estratégicos para denúncia das situações de violência,
como mercados e farmácias, que são estabelecimentos considerados essenciais no contexto da
pandemia. Esses estabelecimentos poderiam servir como locais de apoio e orientação, facilitando a
interlocução com os órgãos competentes.
A questão econômica, central à sobrevivência das mulheres, está no momento ainda mais
dificultada, com os entraves e demora no acesso ao auxílio emergencial, expondo muitas delas ao risco
de contágio nas filas de bancos e lotéricas, e empurrando tantas outras à saída por trabalho e/ou
perpetuando a dependência financeira do agressor. Uma das maneiras de garantir um mínimo de
autonomia financeira para a mulher vítima de violência e seus dependentes (se for o caso), assegurando
sua subsistência e possibilidade de afastamento do agressor, seria ampliar e facilitar o acesso a auxílio
aluguel (e outros benefícios). Aqui é necessário considerar a desburocratização da concessão de
auxílios, bem como a possibilidade de prorrogação automática enquanto durar o contexto da pandemia.
É desafiante buscar sistematizar as questões que estão em ebulição neste momento. São
muitos os contextos que devem ser mirados, e diversas as possibilidades para que se construa políticas
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públicas eficientes, no geral e, especialmente àqueles direcionadas ao combate à violência contra a
mulher.
Vale lembrar que os recursos, perdões fiscais e isenções, disponibilizados pelos governos
federal e estadual aos banqueiros, bispos evangélicos, empresários de transporte coletivo, milionários
a quem não se taxa as grandes fortunas, auxílio paletó, cartão corporativo, “rachadinha”, entre tantos
outros, deixam de arrecadar milhões e milhões de reais aos cofres públicos. Esse dinheiro é do povo,
da classe trabalhadora, da população de rua, da comunidade LGBT, da população idosa, deficiente,
das comunidades periféricas, dos povos originários e das mulheres que sofrem, sistematicamente,
violência. Essa não pode ser encarada como uma pauta extraordinária. Estamos lutando por algo que
nos é de direito. A autonomia, a dignidade e a vida.
Nós, que construímos esse documento, somos também as mulheres a quem o Estado usurpa
o viver, o existir. Nós que trabalhamos incansavelmente para que o direito constitucional de viver seja
cumprido em sua plenitude, não aceitaremos que a vida e o bem-estar das mulheres seja encarado como
mais um projeto neoliberal meritocrata.
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APÊNDICE I
Lista de Aplicativos para denúncia de violência doméstica contra mulher.

1. DIREITOS HUMANOS BRASIL
Aplicativo permite a criação de denúncias de
Direitos Humanos. Podem ser realizadas denúncias
de forma identificada ou anônima. Cada denúncia
recebe um número de protocolo para
acompanhamento em tempo real dos andamentos.
Será possível realização de denúncias por vídeo
chamada, e chat direito com um atendente
devidamente capacitado, além de muito em breve
vir a ter uma área especial para denúncias
realizadas na língua brasileira de sinais - LIBRAS.
(Reprodução do desenvolvedor)

2. SOS MULHER BRASIL.
O “SOS Mulher Brasil” é um Aplicativo de
utilidade pública e gratuito, ele permite que a
usuária aperte um “botão de pânico” e acione a PM
imediatamente, além da possibilidade de fazer
denúncia anônima, se comunicar diretamente com
os serviços de atendimento e proteção a Mulher,
saber
dos
seus
direitos
e
legislação
vigente.(Reprodução do desenvolvedor)

3. SOS MULHER PB
O “SOS Mulher PB” é um Aplicativo de utilidade
pública e gratuito, ele permite que a usuária aperte
um “botão de pânico” e acione a PM
imediatamente, além da possibilidade de fazer
denúncia anônima, se comunicar diretamente com
os serviços de atendimento e proteção a Mulher,
saber dos seus direitos e legislação vigente.
(Reprodução do desenvolvedor)
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4. PENHAS.
PenhaS oferece apoio para mulheres em
relacionamentos abusivos. Nele, mulheres (em
situação de violência ou não) podem ter acesso a:
informação, diálogo sigiloso, apoio, rede de
acolhimento e botão de pânico - tudo em um
mesmo app. (Reprodução do desenvolvedor)

5. SOS MULHER MP/AMAPÁ
Cadastre até 5 pessoas de sua confiança.
Em caso de uma situação de risco de violência
você poderá rapidamente, por meio do aplicativo,
alertá-las enviando uma mensagem de socorro
com sua localização atual (é necessário possuir
crédito ou bônus para envio das mensagens).
(Reprodução do desenvolvedor)

6. MG MULHER.
Desenvolvido pelo Governo de Minas Gerais, por
meio da Polícia Civil de Minas Gerais, com apoio
da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança
Pública, o aplicativo é uma plataforma tecnológica
voltada à divulgação de conteúdos de orientação e
informações relativas à temática da violência
contra a mulher. Será utilizado também como
suporte às vítimas por meio da operacionalização
de uma rede de apoio, serviços e rápido contato em
caso de violação de direitos. (Reprodução do
desenvolvedor)
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7. SALVE MARIA.
Este aplicativo é um serviço da Prefeitura de
Uberlândia que viabiliza o envio de denúncias de
violência contra a mulher.
As mensagens são enviadas através de um canal
seguro e recebidas por um servidor público que
dará seguimento para que sejam tomadas as
providências cabíveis ao caso.
O aplicativo conta com o botão do pânico, que
envia sua solicitação para as autoridades em caso
de violência contra a mulher. (Reprodução do
desenvolvedor)
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APÊNDICE II
LISTA DE MATÉRIAS SOBRE GÊNERO, VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E A
PANDEMIA
Artigos e notícias
Justiceiras: Por WhatsApp, vítimas podem acessar rede de apoio contra violência doméstica https://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencia-domestica/justiceiras-por-whatsapp-vitimaspodem-acessar-rede-de-apoio-contra-violencia-domestica/
Notificação
compulsória:
Uma
análise
crítica
da
Lei
13.931/2019
https://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencia-domestica/notificacao-compulsoria-umaanalise-critica-da-lei-13-931-2019-por-fabiola-sucasas-negrao-covas-rafael-de-oliveira-costa-erenata-rivitti/

-

Covid 19 e Violência Doméstica: pandemia dupla para as mulheres - http://anesp.org.br/todas-asnoticias/2020/4/6/covid-19-e-violncia-domstica-pandemia-dupla-para-as-mulheres
Gênero
e
Número
no
7HpWuh/?igshid=sg1ur99aefgh

Instagram

-

https://www.instagram.com/p/B_Sq-

Pandemia dificulta acesso a contraceptivos quando mulheres mais precisam evitar gravidez
https://azmina.com.br/reportagens/pandemia-dificulta-acesso-a-contraceptivos-quando-mulheresmais-precisam-evitar-gravidez/

-

Isolamento social limita acesso de população a tratamento transexualizador no SUS http://www.generonumero.media/isolamento-acesso-trans-saude/
Epidemia da fome: Insegurança
https://datalabe.org/epidemia-da-fome/

alimentar

atinge

população

vulnerável

do

RJ

Covid
19
e
violência
doméstica:
pandemia
dupla
para
as
mulheres
https://vermelho.org.br/2020/04/08/covid-19-e-violencia-domestica-pandemia-dupla-para-asmulheres/

-

Violência doméstica e os precipícios do machismo - https://soscorpo.org/violencia-domestica-e-osprecipicios-do-machismo/
(INDICADORES) Ministério da Mulher,
https://ouvidoria.mdh.gov.br/portal/indicadores

da

Família

e

dos

Direitos

Humanos

-

Violência doméstica aumenta 29% no primeiro mês de quarentena em SP https://ponte.org/coronavirus-violencia-domestica-aumenta-29-no-primeiro-mes-de-quarentena-emsp/amp/
CORONAVÍRUS - Violência doméstica na quarentena mpsc/coronavirus---violencia-domestica-na-quarentena

https://www.mpsc.mp.br/radio-
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Violência
doméstica
aumenta
durante
o
isolamento
social
https://www.andes.org.br/conteudos/noticia/violencia-domestica-aumenta-durante-o-isolamentosocial1

-

Mulher vítima de violência escreve pedido de socorro com batom em toalha e joga pela varanda em
SC - https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/04/20/mulher-vitima-de-violencia-escrevepedido-de-socorro-com-batom-em-toalha-e-joga-pela-varanda-em-sc.ghtml
Feminincídio
aumentou
46%
em
São
Paulo
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/04/21/feminicidio-aumentou-46-em-sao-paulo-dizforum-brasileiro-de-seguranca-publica

-

STF reconhece Covid como acidente de trabalho - https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/05/stfreconhece-covid-como-acidente-de-trabalho.shtml
Em meio à Covid-19, como ir além do registro online de violência doméstica https://facesdaviolencia.blogfolha.uol.com.br/2020/05/01/em-meio-a-covid-19-como-ir-alem-doregistro-online-de-violencia-domestica/
O
Aumento
da
violência
doméstica
em
tempos
de
COVID-19
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-aumento-da-violencia-domestica-em-temposde-covid-19/
O cárcere feminino do Coronavírus - https://catarinas.info/o-carcere-feminino-do-coronavirus/
Isolamento social e o aumento da violência doméstica: o que isso nos revela? https://catarinas.info/isolamento-social-e-o-aumento-da-violencia-domestica-o-que-isso-nos-revela/
A realidade das travestis latino-americanas e caribenhas diante da pandemia - https://catarinas.info/arealidade-das-travestis-latino-americanas-e-caribenhas-diante-da-pandemia/
Tempos modernos? O trabalho em tempos de pandemia - https://soscorpo.org/tempos-modernos-otrabalho-em-tempos-de-pandemia/
Enfermeiras na linha de frente contra o coronavírus - https://soscorpo.org/enfermeiras-na-linha-defrente-contra-o-coronavirus/
Movimentos sociais e populares formam redes de solidariedade para enfrentar o coronavírus https://soscorpo.org/movimentos-sociais-e-populares-formam-redes-de-solidariedade-para-enfrentaro-coronavirus/
(MONITORAMENTO) Plataforma de monitoramento da situação indígena na pandemia do novo
coronavírus (Covid-19) no Brasil. - https://covid19.socioambiental.org/
“Sigam as elefantas: mulheres em tempos de pandemia” - https://catarinas.info/sigam-as-elefantasmulheres-em-tempos-de-pandemia/
Catarinas levanta histórias de violência doméstica na pandemia - https://catarinas.info/catarinaslevanta-historias-de-violencia-domestica-na-pandemia/
Vídeos, lives e podcasts

28

(LIVE) Superexploração do trabalho das mulheres e as contradições do capitalismo no século XXI https://soscorpo.org/superexploracao-do-trabalho-das-mulheres-e-as-contradicoes-do-capitalismono-sec-xxi/
(Podcast) Na quarentena, o fardo das mulheres - https://soscorpo.org/podcast-na-quarentena-o-fardodas-mulheres/
(LIVE) O que é feminismo marxista? | Amanda Palha, Maria Lygia Quartim de Moraes e Renata Souza
- https://www.youtube.com/watch?v=j94_zZaW_zQ&app=desktop
(Podcast)
Por
que
a
violência
doméstica
cresce
na
pandemia?
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2020/04/por-que-a-violencia-domestica-cresce-napandemia-ouca-podcast.shtml

-

(LIVE) É Nós por Nós (22.4.20) - Violência contra as mulheres na pandemia. O que fazer? - TV 247.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4b9i3iTk4hQ
(LIVE) Pandemia dentro da pandemia: a violência contra as mulheres e o papel da Psicologia Conselho Federal de Psicologia. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=o6HFHQu83JU
(LIVE) O aumento da violência doméstica durante o isolamento - Revista Fórum. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=Xi7Z3jdulzY
(LIVE) #ParaEntenderACrise O aumento da violência doméstica durante a crise do Coronavírus Maria do Rosário. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GJuIwJBO5ZM
(LIVE) Violência doméstica em tempos de pandemia - Esquerda Online. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=Q2-SEosTMX0
(LIVE) Coronavírus e violência contra mulheres: múltiplos olhares - TV Comunitária do Rio de
Janeiro. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=yFWApVRYeLw (Parte 1)
https://www.youtube.com/watch?v=f_c0591_AOc (Parte 2)
https://www.youtube.com/watch?v=vSGzYAKmIoE (Parte 3)
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