


Apoio:

Basta
à Violência Doméstica

2

Embaixadoras dos Direitos
das Mulheres



Apoio:

Basta
à Violência Doméstica

3

Professores e Equipe



Apoio:

Basta
à Violência Doméstica

4

Dedicamos este trabalho às nossas bisavós, avós, mães, tias,
irmãs e madrinhas que cuidaram e cuidam de nós. 

Às nossas ancestrais, pedimos à benção.  
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Não te diminuas para caber no mundinho egoísta de alguém. 
Sê sempre tu mesma, na tua melhor versão para ti e se alguém gostar de ti assim, perfeito. 

Não aceites agressões. Estas vão muito além dos hematomas, são bem mais profundas. 
São marcas silenciosas, não vistas, mas sangram a alma. 

Se ele te agride (física ou verbalmente), fuja! 
Quem realmente ama, discorda sem agredir. Compreende, mesmo sem aceitar. Mergulha 
em você e enxerga a mulher incrível que és. Embarca nos teus sonhos mais loucos. 

Amamos as pessoas não pela beleza que existe nelas, mas pela beleza nossa que nelas 
aparece refletida.

Cris Silva
Artesã e Embaixadora dos Direitos das Mulheres
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Apresentação
A cartilha “Basta à Violência Doméstica” tem o objetivo de motivar mulheres e homens a 
ajudar na prevenção de abusos físicos e psicológicos, praticados contra suas companhei-
ras por parceiros, ex-parceiros, maridos, ex-maridos, namorados, ex-namorados, familia-
res e amigos. Em resumo, a contribuir para reduzir um tipo de violência muito frequente 
tem causado grandes sofrimentos e até mesmo à morte de mulheres e meninas, no Brasil 
e no mundo. 

A produção da cartilha se deu como parte do curso de formação de Embaixadoras dos 
Direitos das Mulheres, numa intensa troca de saberes entre as aprendentes e as profes-
soras/es convidadas/os. A sinergia de todo o grupo se estabeleceu durante encontros 
on-line em que refletimos sobre relações de gênero, movimentos de mulheres, violência 
doméstica e masculinidades. Refletimos e compartilhamos nossas experiências pessoais 
e as de outras tantas mulheres brasileiras, indígenas, negras e brancas, que aqui viveram 
desde a chegada dos portugueses ao Brasil. Mas não falamos apenas de casos de violên-
cia e opressão, mais que tudo, resgatamos relatos sobre táticas de resistência e sobre a 
luta solidária de mulheres que, no presente e no passado, lutaram para superar as desi-
gualdades e injustiças que separam mulheres e homens em nossa sociedade.

As Embaixadoras dos Direitos das Mulheres moram nas periferias da cidade do Rio de 
Janeiro e na Baixada Fluminense. São pequenas empreendedoras, que munidas de mui-
ta coragem e disposição batalham pelo sustento de suas famílias, pelas quais a grande 
maioria é a única responsável. Sua criatividade se materializa em seus produtos (artesa-
natos e costura criativa) e também em seu engajamento em redes solidárias de defesa 
das pessoas mais necessitadas, em especial, nestes momentos tão difíceis, no combate à 
fome que se agravou com a pandemia de COVID-19. 

Como símbolo de seu trabalho, nossas Embaixadoras em conjunto desenvolveram o con-
ceito e a identidade visual presente na cartilha, nos produtos desenvolvidos para a cole-
ção Não à Violência Doméstica. O conceito traz  uma borboleta colorida rompendo o cír-
culo de violência no qual estava presa. Para conhecer o catálogo com os produtos acesse 
o Catálogo de produtos da Coleção Não à Violência Doméstica em www.asplande.org.br.

A mim, resta agradecer pela acolhida e pelas ricas partilhas que caracterizaram o proces-
so de facilitação e produção desse trabalho. Boa leitura a todas, todos e todes. 

Lua crescente, Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2021.
Sandra Monica Schwarzstein

 Doutora em Política Social/UFF, Organizadora
da cartilha e colaboradora da ASPLANDE
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Quando vi o anúncio da inscrição para o curso de Embaixadoras dos Direitos das Mulheres  na 
Rede de Mulheres, colocado pela Dayse, meus olhinhos brilharam. O nome do projeto Basta 
à Violência Doméstica me tocou profundamente, pois eu vivi um relacionamento abusivo du-
rante 20 longos anos. 

Nossos encontros começaram com as conversas com a profa. Sandra, como os movimentos 
de mulheres começaram. Se hoje nós mulheres temos uns poucos direitos precisamos agra-
decer a inúmeras mulheres que alguns anos atrás deram início ao movimento do feminismo, 
que vem crescendo a cada ano. 

Em nossos encontros fomos aprendendo o que são as violências domésticas, pois quando se 
fala de violência pensamos somente nos maus-tratos físicos.  E não, não é só isso! A violên-
cia física é o última estágio da violência doméstica, esta que muitas das vezes, infelizmente, 
chega ao feminicídio. 

Aquela brincadeira de mal gosto que te fere é violência doméstica, que muitas vezes não a 
reconhecemos justamente pelo parceiro sempre dizer que é uma brincadeira, que não tá fa-
lando sério. Mas está sim! O encontro com a profa. Adriana me mostrou que além da violência 
psicológica,  eu sofri violência sexual. Não, eu não fui estuprada! Isso é mais um erro que a 
sociedade comete - associar violência sexual somente ao estupro. Existem outras inúmeras 
maneiras de violência sexual. Muitas vezes a mulher acredita que tem obrigação de fazer 
sexo com o marido, mesmo sem ter vontade, que isso faz parte do casamento! Tenha certeza 
que isso não faz. 

No encontro sobre masculinidade com o prof. Luciano percebi que o machismo vem desde 
o berço. Agimos com atitudes machistas sem perceber. Seria necessário muitos locais com 
palestras semelhantes sobre masculinidades para que muitos homens possam se dar conta 
das atitudes erradas que têm com suas mulheres. 

No decorrer desses meses criamos uma cartilha. É grande a nossa responsabilidade como 
Embaixadoras dos Direitos das Mulheres em nossas regiões, onde podemos levar as informa-
ções dessa cartilha para muitas mulheres. Pesquisamos locais de apoio, identificamos vários 
tipos de violência e muito mais. E ainda tivemos a oportunidade de produzir uma coleção 
totalmente voltada para o tema. Criamos um símbolo que representa nosso projeto e a partir 
dessas informações conseguimos desenvolver uma linda coleção. São essas atitudes de par-
cerias entre pessoas, ONGs e empresas que nascem ações voltadas para conscientização de 
uma mudança em nossa sociedade. Pois somente dessa forma conseguiremos enfim diminuir 
as estatísticas alarmantes de casos de violência doméstica.

Adriana Rodrigues. 
Artesã e Embaixadora dos Direitos das Mulheres

Fala Embaixadora
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1. Gênero e os papéis sociais de mulheres
e homens na sociedade brasileira
Para começar a conversa sobre a violência contra a mulher, é preciso entendermos 
por que foi que começaram a chamar de desigualdades de gênero as diferenças que 
sempre existiram entre mulheres e homens. A ideia de desigualdade de gênero apa-
receu por volta de 1960. Foi criada por movimentos de mulheres que começaram a 
questionar a dominação das mulheres pelos homens e as violências que eles ainda 
praticam contra elas. 

Os seres humanos, assim como todos os animais mamíferos têm que proteger e cuidar 
de seus filhotes quando eles são pequenos. Como são as fêmeas que os amamentam, 
elas têm que dedicar muito tempo a eles, enquanto não podem se alimentar sozinhos. 
Fazem isso em lugares protegidos, como são, ou deveriam ser, as nossas casas. É por 
isso que os espaços domésticos foram atribuídos às mulheres como algo natural. Aos 
homens, foi reservado o espaço público, da caça, da guerra e da política, ou seja, nos 
dias hoje, as ruas. 

Dandara Chibi por Márcia Ferreira

Os corpos e os organismos de mulheres 
e homens são diferentes biologicamente. 
Essas diferenças vêm da natureza, mas 
acabaram sendo transformadas em de-
sigualdades baseadas numa hierarquia 
inventada que diz que os homens são 
superiores às mulheres. Uma hierarquia 
criada pelos homens, que nunca pergun-
taram às mulheres se elas concordavam 
com eles. Uma hierarquia masculinizada 
que diz que os papéis e as atividades dos 
homens são mais importantes que os pa-
péis e as atividades das mulheres. Foi por 
conta disso que o machismo foi se for-
talecendo.  Quando os movimentos de 
mulheres começaram a falar de papéis de 
gênero estavam falando das desigualda-
des inventadas pelos homens para justi-
ficar essa falsa hierarquia.  

A ideia dessa hierarquia é ensinada às 
crianças ainda muito pequenas, na vida 
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familiar, na religião, na escola, na mídia (filmes e jogos). Ao educar seus filhos, a gran-
de maioria dos pais e das mães, dão força à falsa hierarquia de gênero que diz que 
meninos devem ser ativos, fortes, agressivos, competitivos e que “homem não chora”. 
Que devem brincar com carros, bolas, robôs e na rua podem ter muitos amigos. Que 
devem estudar e seguir carreira nas áreas de matemática, tecnologia, segurança e 
esportes. Às meninas pais e mães costumam ensinar que devem ser dóceis, passivas 
e recatadas. Devem brincar de boneca e cultivar sua beleza, estudar e trabalhar como 
professoras, na assistência social e na saúde.  

É isso que chamamos de papéis sociais de gênero. Papéis inventados para nos fazer 
acreditar que é natural o homem dominar o espaço público, enquanto a mulher cuida 
da família. São papéis que foram imaginados há milênios, pelos homens, para justifi-
car relações de poder desiguais entre os sexos. Os homens mandam e as mulheres de-
vem obedecer. É isso que foi passado de geração em geração, antes de chegar até nós. 

Acontece que hoje, aqui e ali, conhecemos ho-
mens e mulheres que não querem mais seguir es-
tes padrões rígidos.  Muitas mulheres são ativas, 
autônomas e pioneiras em profissões considera-
das masculinas e muitos homens cuidam de seus 
filhos e escolhem trabalhar como cozinheiros, en-
fermeiros, costureiros, faxineiros e tantos outros 
trabalhos que antes só eram feitos por mulheres. 

Se as mulheres de hoje estão conseguindo alterar 
essa hierarquia sem sentido, é porque resolveram 
lutar por seus direitos. No passado as sufragistas 
brigaram pelo direito de votar e serem votadas, 
pelo direito à educação e pelo trabalho remune-
rado. No Brasil, nas últimas décadas, as mulheres 
conquistaram o direito ao divórcio, de retardar o 
casamento, de usar métodos contraceptivos, de 

lidar com tecnologia, a decidir sobre o seu próprio corpo, se defendendo do assédio 
masculino indesejado e dizendo a eles que “Não é Não!!!”. Em muitas religiões, elas 
também se tornaram líderes espirituais.  

Mas as coisas ainda estão longe de ter mudado totalmente. O trabalho remunerado 
realizado pela maioria das mulheres que cuidam de outras pessoas, doentes, crian-
ças, idosos, desvalidos e de suas próprias casas, não é valorizado como deveria ser. 
Mesmo com escolaridade maior que a dos homens, as mulheres continuam ganhando 
menos que eles e são minoria nos cargos de chefia. Tratando-se das mulheres negras, 

Chaveiro por Adriana Rodrigues
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a situação é ainda mais injusta, porque as barreiras educacionais e sociais ainda as 
submete aos empregos mais mal pagos. E ainda, quando a grande maioria das traba-
lhadoras finaliza sua jornada de trabalho no emprego, partem logo para uma segunda 
jornada de atividades domésticas. 

É sobre essas coisas que se está falando quando se fala em Diferenças de Gênero. 
Sobre diferenças que não são as diferenças que há entre os corpos de mulheres e ho-
mens, que ninguém contesta. Falamos sobre diferenças que foram inventadas e que, 
ainda hoje, prejudicam e fazem sofrer a maioria das mulheres. 
Atividades da vida doméstica e todas as ocupações profissionais podem ser compar-
tilhadas por homens e mulheres. Se uma mulher faz bem o seu trabalho, deve receber 
tanto quanto um homem. Se os homens só fazem sexo quando querem, a mesma coisa 
deve valer para as mulheres. 

A noção de gênero surgiu da ideia de que as definições de feminino e masculino não 
têm a ver apenas com a natureza e a biologia. Que são ideias produzidas por homens – 
e muitas vezes aceitas por mulheres - que sonhavam e ainda sonham com uma socie-
dade onde eles serão sempre superiores a elas. É isso que chamamos de construções 
sociais e culturais de gênero.

Boneca Não Violência contra 
todas nós Mulheres por Danielle Oliveira
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Aqui vamos falar de algumas mulheres, indígenas, negras e brancas, que represen-
tam milhões de mulheres que lutam para garantir a todas as brasileiras, os direitos, o 
respeito e a dignidade que são garantidos aos homens. Filha de uma índia tupinambá 
com um branco português, Madalena Caramuru foi a primeira mulher brasileira que 
lutou para aprender a ler e escrever... e conseguiu. Na cultura tupinambá, não havia 
diferença de oportunidades entre homens e mulheres.  Em 1561, Madalena escreveu 
ao Padre Manoel da Nóbrega pedindo que as meninas indígenas passassem a ser al-
fabetizadas, junto com os meninos. No século XVII, Aqualtune, que foi avó de Zumbi, 
fundou o Quilombo dos Palmares. A brava Dandara, companheira de Zumbi, foi outra 
que dedicou a sua vida à luta contra a escravidão de seu povo.

2. Movimentos de Mulheres no Brasil

No século XVIII, no Mato Grosso, Teresa de Bengue-
la, mulher negra, liderou o quilombo do Quariterê. No 
Piauí, Esperança Garcia, nascida em 1751, negra e es-
cravizada, escreveu ao govenador do estado, denun-
ciando os maus-tratos que eram infligidos a ela, seus 
filhos e outros homens e mulheres escravizados. Por 
conta disso, recentemente, ela recebeu, da Organiza-
ção dos Advogados do Brasil o título de primeira ad-
vogada do estado do Piauí. Além delas e tantas outras, 
há que lembrar das sinhás, aquelas mulheres brancas 
de origem portuguesa, que aqui chegaram buscando 
construir vida nova e também tiveram que lutar por 
seus direitos.  Ana Pimentel, esposa de Martim Afonso 
de Sousa, donatário da capitania de São Vicente foi 
uma delas.  Quando o marido retornou à Portugal, em 
1532, foi Ana quem assumiu os negócios da família e 
contrariando ordens do marido permitiu aos colonos 
o acesso a terras férteis. Naquela época, não foi uma 
tarefa fácil.

Bem mais tarde, no início do século XIX, tanto nos países europeus e nos Estados 
Unidos, quanto nos países da América Latina e no Brasil, a luta coletiva das mulhe-
res, até então individualizada, ganhou a dimensão de movimento social. No Brasil, as 
primeiras feministas conhecidas foram mulheres brancas de famílias abastadas, que 
sabiam ler e escrever. Uma das pioneiras do movimento, foi Nisia Floresta, nascida no 
Rio Grande do Norte, que levantou sua voz pelo direito das mulheres à educação e ao 

Chaveiro por Ana Maria de Oliveira
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voto. Em diversas partes do país, numa sociedade que relegava às mulheres apenas 
os papéis de esposas e mães, as primeiras feministas começaram a publicar peque-
nos jornais para fazer valer suas reivindicações. Na Bahia, a jovem Maria Quitéria, 
vestiu-se de homem para lutar na guerra pela independência do Brasil. Quando des-
cobriram que aquele que achavam que era um soldado era na verdade uma mulher, 
não a dispensaram. Precisavam dela, que era disciplinada e muito hábil no manejo de 
armas. Iria fazer falta. Em 1823, ela foi promovida a cadete e, posteriormente, conde-
corada com a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul.

Neste mesmo período histórico, muitas mulheres negras já organizavam levantes de 
escravizados, como o fizeram Luiza Mahin, que foi líder da Revolta dos Malês, na Bahia, 
e Tia Simoa, negra liberta, líder da Greve dos Jangadeiros, no Ceará. De destacar que 
as mulheres brancas que lutavam pela emancipação feminina também se engajaram 
na luta abolicionista.

Nas artes, a negra, maranhense e professora, Maria Firmina, autora de Úrsula, publica-
do em 1859, foi a primeira romancista brasileira. No Rio de Janeiro, durante o Segundo 
Reinado, a pianista e compositora Chiquinha Gonzaga foi pioneira na criação de obras 
que misturavam a música erudita com a cultura popular. Enquanto isso, no centro 
da cidade, na casa de Tia Ciata, baiana nascida em 1854, mãe de santo e quituteira 
famosa, músicos de origem africana inventavam o samba carioca, então mal-visto e 
proibido. 

No teatro, em 1890, a jornalista e atriz Jose-
fina Alvares de Azevedo fez grande sucesso 
com sua peça O Voto Feminino. A ousadia 
de mulheres que rompiam com seus papéis 
tradicionais para ocupar o espaço público 
desafiava os padrões impostos pelas famí-
lias e sociedade. 

Interessante notar que, entre tantas outras 
reivindicações, as feministas modernas de 
meados do século XX também lutavam por 
espaço no mercado de trabalho, uma luta 
que não fez muito sentido para as mulhe-
res negras, descendentes de outras que, es-
cravizadas durante séculos, sempre traba-
lharam como escravas, na lavoura ou como 
mucamas. Trabalho é o que nunca lhes fez 
falta. Não fez sentido, também, para as mu-
lheres pobres, de todas as raças e cores que, Porta carregador de celular

de feltro por Rita de Cássia Vieira
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no período pós-abolição, trabalhavam como domésticas e constituíam a maior parte 
da força de trabalho assalariada da indústria têxtil. As reivindicações dessas últimas 
eram pela redução das longas jornadas, pelo aumento dos salários e contra os abusos 
dos patrões. Foi com estes objetivos que, em São Paulo, Laudelina Campos, junto com 
outras mulheres pobres, fundou, em 1936, a Associação das Empregadas Domésticas. 

Em 1910 - enquanto as sufragistas se mantinham firmes na luta pelo direito ao voto 
feminino - a baiana Leolinda Daltro, se projeta como criadora do Partido Republicano 
Feminino. Em 1922, foi a vez de Betha Lutz fundar a Federação Brasileira pelo Progres-
so Feminino, integrada por associações femininas de todo o país que estavam empe-
nhadas em mobilizar parlamentares para, finalmente, em 1932, conquistar o direito ao 
voto.  A primeira deputada estadual eleita, foi Antonieta de Barros, mulher negra, em 
1934, em Santa Catarina.  

Em 1950, as trabalhadoras domésticas já reivindicavam direitos trabalhistas no Conse-
lho Nacional de Mulheres Negras. Em 1960, a mineira Carolina Maria de Jesus, catadora 
de lixo, publicou seu livro “Quarto de Despejo - o diário de uma favelada”, expondo a 
precariedade das condições de vida dos mais pobres. 

Em 1964, um golpe militar instalou uma dita-
dura no Brasil. Homens e mulheres contrá-
rios ao novo regime foram presos, torturados 
e muitos foram mortos. Contudo, mesmo na 
ditadura, influências culturais chegavam ao 
país, vindas dos Estados Unidos e Europa, 
onde aconteciam passeatas pelos direitos 
das mulheres, dos negros e pela revolução 
sexual. Apesar de, assim como os homens, 
estarem proibidas de se organizar e se ma-
nifestar politicamente, quando chegou 1975, 
que foi escolhido pela ONU como Ano Inter-
nacional da Mulher, as mulheres se apro-
veitaram da oportunidade para organizar 
encontros e palestras sobre seus direitos. 
Como no passado, criaram pequenos jornais, 
denunciaram a carestia, reivindicaram creches para os filhos, clamaram por anistia 
para os presos políticos. Muitas, romperam com tabus como virgindade e casamento 
e chamaram atenção da sociedade para a violência doméstica, para os abusos físicos 
e assassinatos de mulheres por seus companheiros. Era a campanha “Quem ama, não 
mata”.    

Na década de 1980, no processo de redemocratização política, as mulheres se uniram 

Boneca Duas Etnias por Georgina Moreira
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à luta pela volta de eleições livres, na campanha “Diretas Já”. Na Constituinte Federal 
de 1988, mulheres da cidade e do campo, ricas e pobres, brancas, indígenas e negras 
de todo o país ocuparam o Congresso Nacional, afirmando que “Constituinte pra valer 
tem que ter palavra de mulher”. Conquistaram assim, a igualdade de direitos na famí-
lia e a criminalização da violência doméstica. Suas reivindicações fizeram com que os 
governos criassem as delegacias especializada no atendimento à mulher (DEAM) e os 
primeiros conselhos de direitos delas.

De 1990 até hoje, as mulheres seguem na luta, propondo e executando políticas para 
as mulheres no governo federal, estados, municípios e na sociedade civil (com grupos, 
coletivos e ONGs). A aprovação da Lei Maria da Penha (2006) e da Lei do Feminicídio 
(2015) são expressão clara da força que as organizações de mulheres ganharam no 
enfrentamento da violência doméstica e familiar.

A sociedade patriarcal discrimina todas as mulheres, mas Lélia Gonzalez, que foi uma 
de nossas maiores pensadoras negras, nos fez enxergar que, mulheres negras/par-
das, indígenas e pobres, de baixa escolaridade e moradoras das periferias enfrentam 
ainda mais discriminação que as demais. São elas que assumem os trabalhos mais 
precários, que não lhes oferecem as oportunidades de desenvolvimento que têm as 
mulheres brancas de classe média ou ricas, com educação superior e moradoras de 
bairros nobres. Fica fácil entender, a partir deste fato, como o racismo entranhado na 
nossa sociedade, atenta contra a dignidade e a autoestima das mulheres não-brancas. 

Assim como a sociedade, o movimento de mulheres também tem sua diversidade. 
No Brasil, as trajetórias das mulheres citadas neste texto ajudam a perceber que o 
movimento de mulheres é uma grande colcha de retalhos coloridos que são os movi-
mentos, redes e coletivos formados por mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres 
indígenas, mulheres camponesas e quilombolas, mulheres de favelas, mães que lutam 
por justiça para seus filhos assassinados, trabalhadoras autônomas, mulheres trans e 
todas aquelas que se revoltam contra qualquer forma de violência. 

Nos dias de hoje, no Rio de Janeiro, queremos homenagear as mulheres que têm nos 
inspirados. Em especial, a vereadora Marielle Franco, mulher negra, favelada e lésbica, 
assassinada, por ter levantado sua voz pelos direitos humanos de homens e mulheres 
pobres, policiais e civis. Marielle, que veio seguindo os passos de Madalena Caramuru, 
Aqualtune, Dandara, Luiza Mahin, Tia Ciata, Ruth de Souza, Carolina de Jesus, Helonei-
da Studart, Beatriz Nascimento, Tia Gaúcha de Santa Cruz e tantas outras.
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Em teus braços, busquei força
Segurança, abraço
Busquei o calor, tão esperado
De um príncipe encantado.

Que me desencantou, pelos berros
Que por nada bradou, pelos murros, socos
Chutes e esculachos, que por pouco
Para sempre , não me silenciou.

Para onde foram, as juras de amor
As palavras doces, gentis
Com as quais, mi’alma conquistou
Onde está o príncipe?

Será que já eras sapo? E ninguém me contou?
Aquele que devia ser abrigo, carcereiro se tornou.

Não é de prazer os gemidos, os gritos que mi’alma, expressou
São de pavor, pelo coito não permitido que me atravessou.

São de agonia
De nojo, do toque agressivo
Que me esbofeteou.

Procurei por amor
E foi ódio o opróbrio, 
O que me aprisionou
em prisões sem muros, em correntes de dor.

Não quero o coito que atravessa, o soco que apavora
Quero o amor que liberta, que respeita, coopera

Quero a vida que mereço, o apreço do amor próprio
Que enriquece e eleva, que me alegra. 

E não o olhar que desespera, 
Vá e me deixe ir.
Vá, e não volte a me perseguir. 

Eu me liberto  de você
Você se liberta de mim, Livres deste ciclo
Enfim, livres poderemos prosseguir!

Por Joana D’arc Lage
Artesã e Embaixadora dos Direitos das Mulheres
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São muitas as formas de violência contra as mulheres. Falamos em feminicídio quan-
do uma mulher é assassinada por uma pessoa da sua intimidade. O feminicídio, que 
é a pior forma da violência contra a mulher, acontece, quase sempre, como resultado 
de uma escalada de outras formas de violência. Em geral, se caracteriza como crime 
motivado por ódio e pode acontecer como combinação de práticas da violência sexual 
tortura ou mutilação.

No Rio de Janeiro, em 2020, contamos 78 mulheres¹ vítimas desse tipo de brutalidade. 
A grande maioria das mulheres vitimadas (78%) foram assassinadas por companheiros 
ou ex-companheiros. Quinze destes assassinatos ocorreram na presença das crianças.  
A maioria das mulheres mortas eram mães e os crimes aconteceram dentro de suas 
próprias casas. Quase 60% dos agressores tinham registro de algum outro crime.  

Mas o feminicídio é apenas a parte mais visível de um imenso universo de violências 
praticadas contra as mulheres nos seus lares. Em 2020, mais de 73 mil mulheres, re-
sidentes do estado do Rio de Janeiro, saíram de suas casas, apesar da pandemia, e 
foram a uma delegacia prestar queixa de violência.

Do total de 4.086 estupros registrados neste mesmo ano, a maioria das vítimas tinha 
menos de 17 anos. A cada 24 horas, no Rio de Janeiro, foram registrados:

 • 91 registros de violência física, 
 • 83 registros de ameaça, 
 • 53 registros de um crime de injúria e,
 • 11 estupros.

Os números são tão altos que é muito provável que você conheça uma mulher que te-
nha sido vítimas ou que você mesma já tenha passado por isso. Essa situação vem de 
muito longe. Vem de desde sempre, mas nas últimas décadas as mulheres romperam 
barreiras e começaram a denunciar o ciclo da violência de gênero que as vítimas no 
seio da família. Este ciclo de violência precisa ser rompido.

O que acontece é que muitas mulheres não percebem que sofrem ou sofreram violên-
cia praticada por alguém de sua família, em algum momento da vida. Todos os dias, 
jornais, TV, redes sociais mostram reportagens com histórias de mulheres que foram 
machucadas ou mortas por seus parceiros ou ex-parceiros, (maridos, namorados) e 
outros familiares. São agressões cometidas por pessoas que, mesmo sendo muito 

3. O Enfrentamento à Violência
Doméstica contra a Mulher
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amadas, lhes fazem muito mal. É comum que homens autores de violência justifiquem 
o assassinato de suas parceiras alegando não aceitar o fim do relacionamento afetivo. 

Falamos em Ciclo da Violência contra a mulher porque ele acontece no espaço de 
relacionamentos afetivos e se desenvolve por etapas.  Observe como acontece esse 
padrão de relacionamento do casal.

A violência dificilmente se manifesta nos primeiros momentos de um relacionamen-
to. Às vezes já dá pistas de sua presença, mas não se mostra de forma explicita.  No 
começo da vida amorosa, a mulher pode viver algumas pequenas tensões, mas dificil-
mente percebe que estão anunciando perigo. O casal ainda está na lua de mel, anda 
abraçadinho, envia coraçõezinhos. Só que, aos poucos, a mulher vai percebendo que 
este amor tem restrições: o homem não gosta que ela se relacione com as amigas 
antigas, não quer que ela saia com o pessoal do trabalho, tenta evitar seus contatos 
com familiares. O ciclo de violência vai se desenvolvendo e a mulher pode começar as 
ser alvo de ameaças. Ordens e imposições, vêm substituir o que antes era um diálo-
go, uma conversa. Aos poucos, a vítima vai se vendo mais e mais isolada. Distante do 

CICLO DA VIOLÊNCIA

convívio de pessoas próximas, que não sabem o que 
está acontecendo com ela. Pequenas tensões vão se 
acumulando e ela começa a sentir um certo medo. O 
homem vai impondo à mulher uma rotina de tensão, 
controle e de muita autoridade sobre ela.

Até que chega um dia de uma explosão mais violen-
ta. Quase sempre acontece durante uma discussão 
mais acirrada. Ela tenta de alguma forma argumen-
tar, reagir, contornar o problema, enquanto o homem, 
frequentemente, reage com violência física. Passado 
o momento de uma agressão violenta, é comum que 
o agressor sinta remorso e se arrependa do que fez. 
Pede desculpas e promete que não vai fazer mais, 
que foi um descontrole, que estava nervoso. Enfim, 
justifica sua explosão, pede desculpas e tenta de al-
guma forma mudar o seu comportamento. A mulher 
aceita, até mesmo porque, às vezes, acha que foi cul-
pada pelo descontrole do parceiro e porque acredita que ele vai mudar. Afinal, ele 
reconheceu seu erro e mostrou-se arrependido. Durante algum tempo, pode ser que o 
comportamento dele mude, que ele se torne menos agressivo, mais participativo em 
casa, mais carinhoso.

Boneca decorativa africana
por Maria Regina Fontes



Apoio:

Basta
à Violência Doméstica

19

Em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha para o enfrentamento da violência doméstica 
e familiar. Esta lei define as formas de violência contra as mulheres e prevê a criação 
de serviços especializados e a formação da Rede de Enfrentamento à Violência contra 
a Mulher, composta por instituições de segurança pública, justiça, saúde e da assis-
tência social. A lei recebeu esse nome em homenagem a Maria da Penha Fernandes, 
uma mulher, bio-farmacêutica, que ficou paraplégica por conta das violências que o 
marido praticou contra ela. Durante muito tempo, o Estado brasileiro ignorou o seu 
caso e foi por conta da luta das feministas que exigiam justiça, que o agressor foi jul-
gado em cima da hora, seis meses antes da prescrição do crime. O caso de Maria da 
Penha, vítima de violência doméstica e familiar, representa, simbolicamente, a violên-
cia sofrida por muitas mulheres brasileiras.

Vale ainda dizer que homens, crianças, idosos e pessoas com deficiência também po-
dem sofrer agressões em suas casas, mas a Lei Maria da Penha é específica para prote-
ger as mulheres porque elas formam o grupo mais atingido por esse tipo de violência. 
Assim como as mulheres, de acordo com Código Penal brasileiro, homens, crianças, 
idosos e pessoas com deficiência que sofrem violência doméstica também podem 
prestar queixa numa delegacia, por lesão corporal dolosa. Quando o registro da ocor-
rência faz referência à Lei Maria da Penha, o que acontece é que as investigações que 
serão feitas terão foco na relação das mulheres com seus parceiros.

A Lei Maria da Penha diz que a violência contra à mulher - é “qualquer ação ou con-
duta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psi-
cológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado”². A violência doméstica 
aqui não se limita apenas ao espaço do lar. Muitas vezes, as ameaças e agressões 
continuam quando a mulher já está separada do parceiro e os dois, vivendo em lares 
diferentes.  A Lei Maria da Penha tem como objetivo prevenir a violência, proteger as 
mulheres. Não veio para prejudicar os homens, mas para chamar à atenção da socie-

LEI MARIA DA PENHA

Este é o momento em que é preciso se antecipar e tomar uma atitude. É preciso pen-
sar no que fazer para os homens que estão se tornando mais e mais violentos possam, 
de verdade, mudar de comportamento. Nessas horas, é importante que a família toda 
saiba o que está acontecendo e tente ajudar, de alguma forma. Se nada for feito, os 
maus-tratos poderão recomeçar e as explosões violentas podem vir a ser piores e 
mais frequentes.  Se a mulher não consegue romper o ciclo da violência, acaba envol-
vida numa dinâmica que pode custar sua vida e a de outros familiares. Se queremos 
ajudar as mulheres é preciso compreender este ciclo da violência. Estamos diante de 
uma mulher que ama o parceiro que a agride e tem muitas outras razões para querer 
salvar o relacionamento. É assim que as coisas vão ficando mais e mais complicadas.
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dade para o quanto a violência doméstica e familiar ainda é comum e presente na vida 
das mulheres.

1. Violência física
Qualquer atitude ou conduta que prejudique a integridade física ou saúde corporal, 
quando as mulheres são agredidas com beliscões, empurrões, chutes, socos, mordi-
das, queimaduras, golpes, tiros, facadas, outros. São os crimes conhecidos como lesão 
corporal física dolosa.

2. Violência Sexual
Qualquer ação que obriga a mulher a manter contato sexual, participar ou presenciar 
outras relações sexuais contra sua vontade, mediante intimidação, ameaça, uso da 
força, chantagem, suborno ou manipulação. Quando mulheres também são obrigadas 
a se prostituírem, a fazer aborto ou ser impedidas de usar qualquer tipo de método 
contraceptivo, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodu-
tivos.

Muitas pessoas pensam que a violência sexual só acontece pelo estupro, mas também 
pode acontecer que numa relação de casamento ou convívio marital, ou ainda de na-
moro, a mulher se sinta obrigada a ter relações sexuais com o parceiro. Se no relacio-
namento amoroso existe um sexo que é praticado de forma não consentida entre as 
duas pessoas, este sexo forçado é uma violência sexual. 

3. A violência patrimonial 
Ato que envolva dano, perda, subtração, destruição ou retenção parcial ou total de 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens e valores e direitos ou 
recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. 

Quando o companheiro tem um acesso de raiva, quebra, destrói ou danifica algum 
objeto da casa, isto é violência patrimonial. Por exemplo, se a mulher trabalha com 
costura e ele danifica a sua máquina de costura, isto é violência patrimonial. Ou ainda, 
se ela trabalha com comércio e precisa do celular para postar, contatar clientes e ven-
der seus produtos nas redes sociais e o homem quebra o seu celular, isto é violência 
patrimonial.  É comum que o agressor confisque ou destrua os documentos da mulher 
e dos filhos. Isto é violência patrimonial. Na pandemia, alguns homens já separados 
e com filhos que estavam sob a guarda da mulher, registraram-se no Auxílio Emer-
gencial, colocaram os filhos como dependentes e receberam um valor maior que não 
repassaram aos filhos, enquanto a mulher não conseguiu cadastrar os filhos e recebeu 
um valor menor. Isto também é violência patrimonial.

São cinco as formas de violência
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4. Violência Moral 
Toda ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação da mulher 
é violência porque agride a sua honra, a sua reputação. Se o companheiro acusa a 
mulher de ter cometido um crime sem ter provas que ela o tenha praticado, vai afetar 
a reputação dela. Esta mulher pode perder o emprego, pode deixar de conseguir no-
vas clientes. Difamação é quando se ofende a reputação de uma pessoa, dizendo que 
tem amantes, que trai, que não é “honesta”.  Na relação afetiva, a injúria se refere aos 
xingamentos. Isto é violência moral.

5. Violência Psicológica
“(...) qualquer³ conduta que cause (à mulher) dano emocional e diminuição da auto-
-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degra-
dar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perse-
guição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direi-
to de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 
autodeterminação.”  

Também é violência psicológica se omitir e deixar de atender a mulher numa neces-
sidade e; quando as ameaças sofridas pela mulher envolvem direta ou indiretamente 
seus filhos e/ou familiares. É violência psicológica quando causa prejuízo a saúde 
mental da mulher e à sua autonomia e ao seu desenvolvimento pessoal. Essa violên-
cia não agride diretamente o corpo físico, mas causa adoecimento e as vezes uma do-
ença mental tão profunda que leva a mulher a depressão e a faz definhar até à morte. 
Muitas mulheres dizem que as humilhações que experimentaram no passado, dentro 
de suas casas, persistem muitas vezes nas suas vidas presentes. 

A constante vigilância, a perseguição, a invasão da sua privacidade também são cri-
mes específicos, previstos pela legislação brasileira. É o chamado crime de stalking4.

O que se entende, é que é preciso intervir e agir, assim que se percebe que um ciclo 
de violência contra a mulher está se instalando. Cabe a cada uma de nós ficar atenta 
com o que acontece conosco, mas também com o que acontece com nossas amigas e 
parentes. A responsabilidade é de todas e todos que acompanham a evolução do ci-
clo. O mais difícil é resolver como intervir para não se expor a agressões nem agredir 
ninguém. Quando não se sabe como agir, é muito importante procurar ajuda e alguém 
com quem conversar. Pode ser um profissional ou simplesmente um amigo ou amiga. 
O que não dá é para deixar ir acontecendo sem fazer nada. 

Em 2021, em plena pandemia de COVID-19, foi criada a campanha Sinal Vermelho 
contra a Violência Doméstica. Esta campanha incentiva a qualquer mulher vítima de 
maus-tratos, que esteja impedida de denunciar seu agressor, a escrever a letra X na 
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palma de sua mão, de preferência na cor vermelha, de forma que este sinal funcione 
como denúncia discreta e silenciosa de que se está vivendo violência. A ideia é fazer 
com que a outra pessoa perceba esse sinal na mão da mulher e procure e/ou telefone 
imediatamente para a polícia.
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Redes de Atendimento às Mulheres

As mulheres conseguiram que o Estado e a sociedade também se responsabilizassem 
para o enfrentamento das violências, tanto na prevenção de atos violentos quanto na 
proteção das vítimas. Elas estão mostrando que em briga de marido e mulher, pode 
sim, meter a colher. 

As Instituições Públicas e Privadas apresentadas a seguir, estão localizadas nos muni-
cípios onde residem as Embaixadoras dos Direitos das Mulheres – Belford Roxo, Cabo 
Frio, Campo Grande, Duque de Caxias, Itaguaí, Mangaratiba, Nova Iguaçu, Nilópolis, 
Queimados, Rio de janeiro, São João de Meriti e Seropédica.

Belford Roxo

DEAM - Delegacia da Mulher
 •  Endereço: Avenida Retiro da Imprensa, 800, Piam, Belford Roxo.
 •  Telefone: (21) 3771-1200
 •  Atendimento: 24 horas

CEAM - Centro de Atendimento à Mulher
 •  Telefone: (21) 2761-5845 / 2761-6604
 •  Atendimento: Segunda à Sexta feira, de 8:30hs às 17:30hs.
 •  Endereço: Avenida Joaquim da Costa Lima, 2415, Santa Amélia, Belford Roxo.

MOVIMENTO PERMANENTE DE MULHERES DE BELFORD ROXO
 •  Telefone: (21) 96898-5652 / (21) 98739-8215
 •  De recesso a partir de dezembro de 2021 e voltar a funcionar em janeiro de 
 2022. No recesso, haverá um plantão aos sábados de 8:30hs as 13hs.
 •  Redes sociais: https://www.facebook.com/mpm.pagina.oficial

Cabo Frio

CEAM Cabo Frio/RJ
 •  Telefone: (22) 99808-2557
 •  Atendimento: Segunda à Sexta feira, de 8hs às 17hs.
 •  Endereço: Rua Florisbella Rosa da Penha, 292 - Bairro Braga
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DEAM - Delegacia da Mulher
 •  Telefone: (22) 2648-2085 / 2648-2989 / 2648-9029
 •  Atendimento: 24 horas
 •  Endereço: Avenida Teixeira e Souza, s/nº, São Cristóvão, Cabo Frio.

Campo Grande

DEAM de Campo Grande
 •  Telefone: (21) 2332-7537 / 2332-6941 / 2333-4219
 •  Atendimento: Segunda à Sexta feira, de 9h às 18h. 
 •  Endereço: Estrada do Piaí, Quadra 84, Lotes 7 e 8, Pedra de Guaratiba, Rio de 
 Janeiro.

Duque de Caxias

AMAC - Associação de Mulheres de Atitudes e Comprometimento
 •  Telefone: (21) 99807-8422
 •  Atendimento: Segunda à Sexta  das 9h às 17h e Sábado das 9h às 12h 

CEAM - Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vera Lúcia Pereira 
 •  Telefone: 21. 2653-2546
 •  Atendimento: Segunda à Sexta  das 9h às 17h

Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência
 •  Telefone: (21) 2653-2546
 •  Atendimento: Segunda à Sexta, de 8h às 17h. 
 •  Endereço: Rua Manoel Vieira, S/N - Centenário - Duque de Caxias (localizado 
 dentro do Complexo de Assistência Social Juíza Olímpia Rosa Lemos). 

Centro de Defesa da Vida Irmã Hedwiges Rossi / CDVida
 •  Telefones: (21) 3774-3993 / (21) 96937-2152
 •  Atendimento: Segunda à Sexta das 9h às 17h

DEAM – Delegacia da Mulher Duque de Caxias 
 •  Telefone: (21) 3651-0315 / 3651-8303 / 3651-2097
 •  Atendimento: Segunda à sexta Feira, de 9h às 18h. 
 •  Endereço: Rua General Dionísio, s/nº, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque 
 de Caxias.

NUDEM - Núcleo Especial de Defesa dos Direitos da Mulher
 •  Telefone: (21) 97226 8267
 •  Atendimento: Segunda à Sexta das 9h às 17h 
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Patrulha Maria da Penha / Guarda Municipal 
 •  Telefone: (21) 96995-6389

Patrulha Maria da Penha / 15° Batalhão da PM  Duque de Caxias
 •  Telefone: (21) 97345-8220 / (21) 3777-8931
 •  Atendimento: Segunda à Sexta feira das 11h às 17h.

Defensoria Pública de Duque de Caxias
 •  Telefone: (21) 98652-9972
 •  Atendimento: Segunda à Sexta das 9h às 17h

Casa da  Mulher Caxiense  Ruth Cardoso /
CEAM - Centro Especializado de Atendimento à Mulher Idacilde do Prado Lameu
 •  Telefone: (21) 2773-1896
 •  Atendimento: Segunda à Sexta das 9h às 17h
 •  Endereço: Alameda Rui Barbosa, s/n, quadra 17, Lote 08. Jardim Primavera. 
 Duque de Caxias.

Fórum Municipal dos Direitos das Mulheres de Caxias
 •  Redes sociais:
 https://www.facebook.com/mulheresdecaxias/posts/931325620356572

Associação das Mulheres que Fazem a Diferença
 •  Telefone: (21) 2781 2080 / 2662-2803 / 99821-4369
 •  Atendimento: Segunda à Sexta das 9h às 17h
 •  Endereço: Rua Prefeito Ribeiro, 1.240 c/1 - Parque Lafaiete – Duque de Caxias
 •  Redes sociais:
 https://www.facebook.com/mulheresdecaxias/posts/931325620356572

Itaguaí

DEAM - Delegacia das Mulheres de Itaguaí
 •  Telefone: (21) 3771-1135
 •  Atendimento: aberto 24 horas
 •  Endereço: Rua General Bocaiúva, 410 - Centro/Itaguaí

Centro de Acolhimento Social Monte Santo / Itaguaí 
 •  Telefone: (21) 96408-3859
 •  Atendimento: aberto 24 horas
 •  Endereço: Rua Dona Elizabeth, 401, Santa Cândida – Itaguaí
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A.M.I.G.A.S - Associação de Mulheres de Itaguaí Atados
 •  Telefone: (21) 98660-6686
 •  Atendimento: Segunda à Sexta feira, de 8hs às 17hs e a qualquer hora
 situações de emergência.
 •  Endereço: Rua Maria Mattos Santiago, 526 - Centro/Itaguaí 
 •  Redes sociais: https://www.facebook.com/amigasitaguai/

Mangaratiba

CREAM - Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher
 •  Telefone: (21) 99528-8264.
 •  Atendimento: 24 horas
 •  Endereço: Rua Gastão de Carvalho No. 147 - Itacuruçá

Ronda Maria da Penha 
 •  Disque 153 ou vá à Delegacia.
 •  Obs: A vítima pode fazer contato ou ao CREAM ou a delegacia para orientações
 sem a necessidade prévia do BO

Nova Iguaçu 

CEAM - Centro Especializado de Atendimento à Mulher
 •  Telefones: (21) 2698-2562 / 97952-3546
 •  Atendimento: Segunda à Sexta das 9h às 17h
 •  Endereço: Rua Teresinha Pinto, 297, 2º andar, Centro – Nova Iguaçu. (prédio do 
 CRAS).

Superintendência de Políticas para Mulheres
 •  Telefone: (21) 2698-2562 / 2668-6383 
 •  Atendimento: Segunda à sexta feira, de 9h às 17h
 •  Endereço: Rua Teresinha Pinto, 297, 2º andar, Centro – Nova Iguaçu. (prédio do 
 CRAS).

CIAM BAIXADA - Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM) BAIXADA 
 •  Telefone: (21) 3773-3287
 •  Atendimento: Segunda a sexta de 9h às 17h 
 •  Endereço: Rua Teresinha Pinto, 297, 3º andar, Centro – Nova Iguaçu. (prédio do 
 CRAS).
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CAMVIS - Centro de Atendimento Multidisciplinar de Violência Sexual
 •  Atendimento: Terça de 8h às 12h – Emergência via Hospital 
 •  Telefone: (21) 3779-9900
 •  Endereço: Av Henrique Duque Estrada Meyer - Hospital da Posse 

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social em Comendador 
Soares  
 •  Telefone: (21) 2668-2027 / 99558-3924
 •  Atendimento: Segunda à sexta-feira, de 8h às 17h.   
 •  Endereço: Rua Havana, S/N, Comendador Soares

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social Estrada de Ferro 
Leopoldina
 •  Telefone: (21) 2695-5868 / 98261-2681
 •  Atendimento: Segunda à sexta-feira, de 8h as 17h.
 •  Endereço: Avenida Itapemirim, 514, Boa Esperança

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social Moquetá 
 •  Telefone: (21) 2698-1461 / 98378-4065
 •  Atendimento: Segunda à sexta-feira, de 8h às 17h.   
 •  Endereço: Rua Maria Laura, S/N Moquetá 

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social   Valverde 
 •  Telefone: (21) 3776-0387 / 98093-7303
 •  Atendimento: Segunda à sexta-feira, de 8h às 17h.   
 •  Endereço: Praça Sebastião Marcos da Costa Felipe, S/N – Valverde

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social Dom Bosco 
 •  Telefone: (21) 3776-0387
 •  Atendimento: Segunda à sexta-feira, de 8h às 17h.   
 •  Endereço: Rua Gelo, 159, Dom Bosco (ao lado do CCDC)  

Centro POP
 •  Telefone: (21) 3759-9212

DEAM - Delegacia Especializada no Atendimento À Mulher - Nova Iguaçu
 •  Telefone: (21) 3779-9416 / 3779-9007 / 3779-9117
 •  Atendimento: 24 horas 
 •  Endereço: Av. Governador Amaral Peixoto, No 950 - 2º andar Centro – Nova 
 Iguaçu 
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Patrulha Maria da Penha Nova Iguaçu 
 •  Telefone: (21) 97696-7336
 •  Atendimento: Segunda a sexta feira, 8h às 18h.

Nilópolis 

Casa da Mulher de Nilopolitana / Centro de Referência e Apoio às Mulheres Vítimas de 
Violência Doméstica e Familiar 
 •  Telefone: (21) 2691-6887
 •  Atendimento: de Segunda à Sexta feira das 9h às 17h.
 •  Endereço: Antônio João Mendonça, N. 65 Centro - Nilópolis

Superintendência dos Direitos da Mulher
 •  Telefones: (21) 2691-6887 / 3684-1946
 •  Atendimento: Segunda à Sexta das 9h às 17h.

CIAM - Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM - Baixada) 
 •  Ver CIAM Baixada de Nova Iguaçu

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social França Leite - 
Nilópolis 
 •  Telefone: (21) 2791-1970
 •  Atendimento: Segunda à Sexta das 9h às 17h.
 •  Endereço: Rua Antônio Felix, 721, Manoel Reis – Nilópolis 

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social Sofia
 •  Telefone: (21) 3762-8319
 •  Atendimento: Segunda à Sexta das 9h às 17h.
 •  Endereço: Rua Sofia, 111, Santos Dumont – Nilópolis 

NUAM (57ª. Delegacia)
 •  Telefone: (21) 2791-1389 / 2791-1923 / 2791-9480 / 2791-2012
 •  Atendimento: 24 horas
 •  Endereço: 57ª DP - Estrada do Expedicionário, 896, Centro, Nilópolis.

Queimados 

CEAM - Centro Especializado de Atendimento à Mulher  de Queimados
 •  Telefone:  (21) 2665-2508 / 99422-3889
 •  Atendimento: Segunda à sexta, de 8h às 17h.
 •  Endereço: Rua Ministro Odilon Braga, n°26 - Centro - Queimados
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Coordenadoria Especial de Políticas para as Mulheres
 •  Telefone: (21) 3699-3461 / 2665-8562
 •  Atendimento: Segunda à Sexta feira de 8h às 17h.
 •  Endereço: Rua Otília, n° 1495, Centro – Queimados

CREAS – Centro de Referencia Especializado de Assistência Social Queimados
 •  Telefone: (21) 2663-2251
 •  Atendimento: Segunda à Sexta feira de 8h às 17h.
 •  Endereço: Estrada Pastor Antonio Martins, N° 0 - Bairro Nova Cidade

Rio de Janeiro

CEAM - Centro Especializado de Atendimento à Mulher Chiquinha  Gonzaga
 •  Telefones: (21) 2517-2726 / 98555-2151
 •  Atendimento: Segunda à sexta feira, de 10h às 16h (atendimento remoto)
 •  Endereço: Rua Benedito Hipólito, 125 - Centro - Rio de Janeiro

CEAM - Centro Integrado de Atendimento à Mulher Marcia Lyra
 •  Telefones: (21) 2332-7199 / 2332-7200 / 99401-4950
 •  Atendimento: Segunda à Sexta das 9h as 18h (atendimento remoto)
 •  Endereço: Rua Regente Feijó, No. 15 - Centro - Rio de Janeiro

Casa da Mulher Carioca Dinah Coutinho / Realengo
 •  Telefone: (21) 3464-1870
 •  Atendimento: Segunda a sexta-feira de 10h às 16h (agendar por telefone).
 •  Endereço: Rua Limites, 1.349, Realengo, Rio de Janeiro.

Casa da Mulher Carioca Tia Doca
 •  Telefone: (21) 2452-2217 / 3796-0228
 •  Atendimento: Segunda a sexta-feira de 10h às 16h (tente agendar por telefone) 
 •  Endereço: Rua Júlio Fragoso, 47, Madureira, Rio de Janeiro.

Hospital Maternidade Fernando Magalhães (casos de Violência  Sexual)
 •  Telefones: (21) 3878-1498 / 3878-2327
 •  Atendimento: 24h
 •  Endereço: Rua General José Cristino, 87. São Cristóvão – Rio de Janeiro

NUDEM – Defensoria Pública
 •  Telefone: (21) 2332-6371 / 97226-8267
 •  Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 10h às 18h, por ordem de chegada.
 Atendimento remoto 
 •  Endereço: Rua do Ouvidor, 90 / 4o andar Centro
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CEJUVIDA - Central Judiciária de Abrigamento Provisório da Mulher Vítima de Violência 
Doméstica
 •  Telefone: (21) 3133-3894
 •  Atendimento: Oferece o primeiro atendimento sempre que os serviços
 especializados dos centros de referência não estiverem em funcionamento.
 •  Endereço: Rua Dom Manoel, s/nº, Centro, Rio de Janeiro (Plantão Judiciário).

CRM – Centro de Referência para Mulheres Suely Souza de Almeida
 •  Telefone: (21) 3938-0600 / 3938-0603
 •  Atendimento: Segundas, terças, quintas e sextas-feiras de 9h às 17h.
 •  Endereço: Praça Jorge Machado Moreira, S/Nº, Cidade Universitária, Rio de 
 Janeiro. Referência: próximo ao prédio da Prefeitura da Cidade Universitária e 
 do Sindicato dos Trabalhadores da UFRJ. 

CRMM – Centro de Referência de Mulheres da Maré Carminha Rosa
 •  Telefone: (21) 3938-0904 / 3938-0905 / 3104-9896
 •  Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 9h às 17h.
 •  Endereço: Rua 17, S/Nº, Vila do João, Maré, Rio de Janeiro.

DEAM Centro - Delegacia da Mulher
 •  Telefone: (21) 2332-9995
 •  Atendimento: 24 horas
 •  Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 12, Centro, Rio de Janeiro.

DEAM Campo Grande - Delegacia da Mulher
 •  Telefone: (21) 2332-7537 / 2332-6941 / 2333-4219 / 2333-4214
 •  Atendimento: 24 horas
 •  Endereço: Estrada do Piaí, Quadra 84, Lotes 7 e 8, Pedra de Guaratiba, Rio de 
 Janeiro.

DEAM Jacarepaguá - Delegacia da Mulher
 •  Telefone: (21) 2332-2578 / 2332-2574 / 2332-2575
 •  Atendimento: Segunda à sexta feira, das 9h às 18h.
 •  Endereço: Rua Henriqueta, 197, Tanque, Rio de Janeiro.

NUAM Bonsucesso (delegacia)
 •  Telefone: (21) 2334-7440 / 2334-7445 / 2334-7454 / 2334-7446 | Plantão do
 Hospital Bonsucesso: 2332-1977
 •  Atendimento: Segunda à sexta feira, das 9h às 18h.
 •  Endereço: 21ª DP - Avenida dos Democráticos, 1322, Bonsucesso, Rio de
 Janeiro.
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NUAM Tijuca (delegacia)
 •  Telefone: (21) 2332-1633
 •  Atendimento: 24 horas
 •  Endereço: 19ª DP - Rua General Espírito Santo Cardoso, 208, Tijuca, Rio de
 Janeiro.

São João de Meriti

Superintendência de Direitos da Mulher /
Centro de Referência e Atendimento à Mulher Meritiense
 •  Telefone: (21) 2662-7626 / 2651-1198
 •  Atendimento: Segunda à sexta de 8h às 17h.
 •  Endereço: Rua Defensor Público Zilmar Pinaud, S/N, Vila dos Teles

CEAM - Centro de Atendimento Especializado a Mulher Vítimas de Violência /
São João de Meriti 
 •  Telefone:  (21) 2651-1198 / 2662-7626 / 966 535 883
 •  Atendimento: Segunda à sexta feira, das 9h às 17h. 
 •  Endereço: Rua Defensor Público Zilmar Pinaud,122, Vilar dos Teles.

DEAM – Delegacia de Atendimento à Mulher – São Joao do Meriti
 •  Telefones: 2655-5238 / 2655-5234
 •  Atendimento: Segunda à sexta feira, das 9h às 18h.
 •  Endereço: Av. Doutor Arruda Negreiros, S/N, 3º andar – Engenheiro Belford, 
 São Joao do Meriti

Defensoria Pública de São Joao do Meriti
 •  Telefones: (21) 96558-0387
 •  Atendimento: Segundas (12h às 16h); Terças (10h às 14h e de 12h às 16h).
 Casos urgentes ligar 129 – Central de relacionamento com o Cidadão. 
 •  Endereço: Av. Presidente Lincoln, 911 (mesmo prédio do Ministério Público). 

Seropédica

NIAM - Núcleo de Atendimento à Mulher / Seropédica. 
 •  Telefone: (21) 3787-6796
 •  Atendimento: Segunda à Sexta feira, de 8h às 17h.
 •  Endereço: Travessa Abigail Vicente Lima, No 28 – KM 49 – Bairro Fazenda Caxias
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Referências consultadas

1: Dossiê Mulher 2021 é uma publicação do Instituto de Segurança Pública (ISP) do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro, responsável em coletar as ocorrências de vio-
lência contra às mulheres em todas as delegacias flumi¬nenses. Existe conforme Lei 
Estadual de autoria da falecida deputada Heloneida Studart. Disponível em: https://
drive.google.com/file/d/1B3XwrihUrpKYitIXi-EEZnkqreIIcMHv/view

2: Artigo primeiro da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência Contra a Mulher (CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ, 2004). Disponível em: 
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=ht-
tps%3A%2F%2Fbvsms.saude.gov.br%2Fbvs%2Fpublicacoes%2Fconvencaobelem1994.
pdf&clen=121956&chunk=true

3:Lei Maria da Penha, 2006. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpca-
jpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fmulher.ma.gov.br%2Ffiles%-
2F2013%2F08%2Flei_maria_da_penha.pdf&clen=410961&chunk=true

4:  Crime de stalking, saber  mais em: Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14132.htm. Acesso em 12 de nov. 2021.
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