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Infelizmente, relacionamentos abusivos não 

são nenhuma novidade (na verdade, é a 

mais pura essência do atraso social ao 

mesmo tempo que são a base fundante da 

nossa sociedade), mas dentro da pandemia 

do coronavírus que o mundo inteiro vivencia, 

a mulher precisa enfrentar ainda mais uma 

pandemia: a da violência doméstica. 

Antes de qualquer coisa, vale lembrar por 

quem e onde essas mulheres são agredidas: 

o Mapa da Violência de 2015 indica que 

“parentes imediatos ou parceiros e ex-par-

ceiros são responsáveis por 67,2% do total 

de atendimentos”, bem como que a “residên-

cia é o local privilegiado de ocorrência da 

violência não letal, para ambos sexos; signifi-

cativamente superior para o sexo feminino 

(71,9%)”. Sim, mais de 70% dos atendimen-

tos por violência à mulher ocorreram dentro 

de casa. O ambiente de chamamos de lar, 

que construímos nossa família e que deveria 

servir para florescer laços é aqueles que os 

destrói. 

Indo adiante, muitos fatores de risco colabo-

ram para o acentuamento da situação de 

violência da mulher e, no contexto de pan-

demia, alguns deles ficaram ainda mais evi-

dentes. O primeiro fator de risco que podem-

os destacar é o próprio isolamento social. 

Medida necessária para a proteção ao 

Covid-19, entretanto, que fragiliza a rede de 

apoio da mulher em situação de violência. 

Estar em contato com amigos, familiares, 

serviços de atendimento especializado, hos-

pitais e delegacias dão a segurança, o 

suporte e a evidência necessária para que 

as agressões sejam identificadas e coibidas. 

Decorrente do isolamento, emerge outro fator 

de risco: maior controle da mulher pelo 

agressor. Ser constantemente vigiada, 

ameaçada e com o sentimento de iminente 

medo dificulta a possibilidade de comuni-

cação franca sobre o assunto e fragiliza psi-

cologicamente a mulher. Por fim, inclui-se 

nessa dinâmica, já devastadora, o aumento 

do uso de drogas em geral e o impacto 

econômico que foram potencializados pela 

pandemia. Lembrando sempre que nenhum 

desses dois fatores são motivos ou justificati-

vas. O que eles fazem é intensificar o chama-

do ciclo de violência, composto pelas fases 

do aumento da tensão que culmina no 

ataque violento, seguindo à da lua de mel. 

Com esse contexto em mente, é possível 

compreender porque a Nota Técnica sobre 

Violência Doméstica durante a Pandemia de 

Covid-19, realizada pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, indica uma subnotifi-

cação dos boletins de ocorrência de violên-

cia doméstica, já que os BOs precisam da 

presença física da vítima. Entretanto, segun-

do a mesma Nota Técnica, os números de 

feminicídios, ligações ao 190, prisões em fla-
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grante e relatos de violência doméstica nas 

redes sociais cresceram absurdamente. Ou 

seja, as violências domésticas cresceram (e 

muito!), mesmo que o número de BOs tenha 

abaixado. 

Uma análise completa de causa e efeito é 

sempre imprescindível para uma real com-

preensão de fenômenos sociais. A leitura su-

perficial de dados e ocorrências que vem 

sendo incentivada cada vez mais é reflexo 

direto de um projeto político que busca de-

struir e minar toda uma luta histórica. Como 

feministas, devemos estar sempre alertas e 

dispostas a cavar fundo. No caso da violên-

cia doméstica, infelizmente, a situação está 

escancarada. Escancarada, normalizada, 

internalizada. Simone de Beauvoir já nos 

alertou quando disse que “basta uma crise 

política, econômica e religiosa para que os 

direitos das mulheres sejam questionados”. 

Nessa edição da revista você conhecerá o 

CIAM, Centro Integrado de Atendimento à 

Mulher, órgão que possuímos em Itaperuna e 

que conta com uma rede multidisciplinar de 

profissionais para atender a mulher em situ-

ação de violência. Ele é uma necessária 

alternativa a ser impulsionada. Ademais, 

preste atenção em suas vizinhas. Está aí o 

maior campo de atuação para a sororidade. 

Mais que teorizar e refletir sobre a união entre 

as mulheres, precisamos exercê-la. Em briga 

de marido e mulher se mete a colher sim, 

pois mulher alguma merece ser violentada. 

Combine códigos entre vocês e esteja atenta 

à campanha do sinal vermelho. Se você se 

encontra em situação de violência (antes de 

tudo, sinta-se abraçada em espírito) faça um 

risco de vermelho em sua mão e mostre-o em 

uma farmácia ou mercado. Ou nos contate. 

Estamos atentas e seguiremos juntas, sob 

qualquer sol. 

A situação de violência é o nível mais grave 

em que o sexismo atua. Para que ela seja 

possível, antes disso, toda a normalização e 

incentivo sobre os papéis de gênero e políti-

cas públicas sexistas ocorreram. Nossa 

missão histórica é de transformação e eman-

cipação. E, como se não bastasse sermos 

marcadas pelo nosso gênero, a raça impõe 

mais um sistema de opressão. Maiores víti-

mas de violência doméstica, as mulheres 

negras já nascem em um campo de batalha. 

O índice de vitimização negra, que represen-

ta, proporcionalmente, a quantidade de mul-

heres negras que morreriam em relação às 

mulheres brancas, chegou à marca de 

66,7% em 2013, segundo o Mapa da Violên-

cia de 2015. 

A violência se encontra dentro dos nossos 

lares, nas mãos dos que considerávamos 

porto-seguro e afeto. A violência se encontra 

nas ruas, nos cassetetes de um Estado que 

declarou guerra aos nossos sonhos e subje-

tividades. Para discutirmos os levantes raci-

ais que ocorreram pelo mundo afora, conta-

mos com a colunista convidada Jaíne 

Carmo, estudante de direito, integrante do 

MOABI e do Coletivo Feminista de Itaperuna. 

Como agir? Para que lado co�er?
Sentir-se aco�entada ne�es

momentos é inevitável, porém,
ainda a�im, insi�imos em seguir.
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