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RESUMO 

 

No final de 1029, o mundo se deparou com a rápida e alarmante disseminação do vírus da 

COVID-19. Em razão do alto grau de contágio da doença e do potencial de morte advinda dessa 

doença, com objetivo de proteger os indivíduos e evitar o colapso das redes públicas e privadas 

de saúde, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou o isolamento social como forma 

de prevenção. Apesar da necessidade inegável dessa ação, trouxe à luz diversos 

desdobramentos, entre eles o número de casos de violência contra a mulher. Nesse contexto, o 

intuito deste policy brief é apresentar e comparar dados da Argentina e do Brasil referente ao 

aumento do número de mulheres que sofreram violência durante o período de pandemia e quais 

foram e as medidas de políticas públicas aplicadas nesse período. Além disso, serão abordadas 

juntamente com estas estatísticas o conceito de interseccionalidade e precariedade e de que 

forma as mulheres estão agindo em favor da própria agenda e sobretudo, de que forma as 

políticas públicas estão sendo aplicadas nesse sentido.    

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dias de pavor 

Depoimento de Renata*, 36 anos 

 

“Eu fiquei em casa pela minha filha. Ela não era maltratada. Já eu, quase todos os dias. A 

situação piorou com a pandemia. Nós dois estávamos desempregados. O dinheiro do auxílio 

vai para o aluguel. Mantimento é difícil de você conseguir, a não ser nas igrejas. Custo com 

roupa, medicamento, tudo que uma criança precisa, é difícil de conseguir. E aí começam as 

discussões. Minha autoestima já estava acabando. As empresas não te contratam se você não 

estiver bem vestida. Aí você perde a esperança e começa a viver só para ter um abrigo para a 

sua filha. Todos na rua sabiam. Dava para ouvir os meus gritos. Ninguém me ajudava. Eu 

precisava de um emprego, de uma saída, de um lugar para eu sair daquela situação, e isso 

ninguém forneceu. Me julgaram pelo que eu vivia ali, e não pelo que eu queria ser a partir 

dali. Ele começava a me agredir. Não dava mais para eu conviver com ele sem ter nada com 

ele, sem dinheiro para poder custear a casa. Não tinha como. Nesse dia, eu estava de pé no 

sofá. Ele empurrou minha cabeça na parede. Eu fiquei com medo que, naquela hora, minha 

filha ficasse sem mim. Mas doeu mais pelo fato de que as pessoas ouviram meus gritos e 



ninguém foi na minha porta para me socorrer. Eu peguei minha mochila e saí do jeito que eu 

estava. Deixei meus documentos, deixei um monte de coisa para trás. O mais importante era a 

minha filha.” 

 

Durante o período de pandemia, entre os anos de 2019 e 2020, o mundo experienciou 

diversas faces sombrias advindas deste contexto que não se restringiram somente no âmbito de 

emergência sanitária mas evidenciaram problemas estruturais. Entre eles, o crescimento da 

violência de gênero. Isso porque, mulheres que sofriam do abuso psicológico e físico, se 

depararam em uma situação de vulnerabilidade extrema, não podendo ter contato com outras 

pessoas senão o seu agressor, que graças a sua presença constante, dificultava e as impedia de 

buscar a uma delegacia ou a outros locais que prestam socorro a vítimas, como centros de 

referência especializados, ou, inclusive, de acessar canais alternativos de denúncia, como 

telefone ou aplicativos.  

A violência de gênero está intrinsecamente ligada ao patriarcado, o qual é uma espécie 

de poder político, enraizado na estrutura de maneira que homens têm posse dos corpos 

femininos. Não obstante, esse poder político é o responsável por restringir as liberdades e 

direitos das mulheres, e em razão disso, é concedido aos homens o direito de explorar, dominar 

e oprimir os corpos e as vidas das mulheres. Nesse sentido, o poder masculino cruza todas as 

relações sociais e é traduzido em estruturas hierárquicas, objetos, do senso comum. Dessa 

forma, devido ao senso comum ser advindo da estrutura, a agressão da mulher pelo homem 

sempre foi em certa medida consentida e acobertada, e por vezes, legitimada, motivo pelo qual 

retardou o início de políticas de combate e conscientização sobre o tema. Assim, tendo em vista 

o cenário o qual as mulheres sofrem constante e crescente violência doméstica, traz à tona a 

discussão de que a falta de ação ou de proteção às mulheres, caracteriza como uma das formas 

de contribuição para que essas continuem sendo perpetuadas. 

 Por essa ótica, a teórica feminista J. Ann Tickner (2009), argumenta que a “vida 

internacional é social e que agentes e estruturas são co-constituídos” (TICKNER, 2005, p. 

2182). Nesse prisma, Tickner postula que o Estado é uma construção masculinizada e por isso, 

ele falha na integração de grupos sociais no processo político e consequentemente, na criação 

de políticas públicas que protegem as mulheres. Assim, a autora declara que a segurança não 

será alcançada, a menos que as estruturas de poder desiguais de gênero, classe e raça sejam 

eliminadas ou ao menos reduzidas (TICKNER, 1992). À vista disso, a questão de gênero, no 

cenário pandêmico, detém um debate importante não somente pelo aumento de dados de 

violência contra mulher que têm ocorrido nesse período, mas, porque é nela que a discussão de 



“Mulheres, Paz e Segurança” é posta em evidência, e principalmente onde é destacado o fato 

de que a agenda de gênero não pode mais ser descartada ou marginalizada.  

Apesar da segurança ter se apresentado por muito tempo como neutra no que tange os 

assuntos de gênero, hoje, a segurança internacional está impregnada por suposições e 

representações de gênero. Esse indício de atenção das dimensões de gênero a esse tópico pode 

ser constatado, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, com a Resolução 1325 de 

outubro de 2000, esta assegura que em contextos violentos, as mulheres sofrem de maneiras 

específicas. No ano de 2020, María-Noel Vaeza, diretora regional da ONU Mulheres para 

Américas e Caribe, ressalta que: “Hoje, a agenda de mulheres paz e segurança tem mais 

vigência do que nunca – quantos conflitos sociais? Quantas desigualdades e discriminações 

podemos suportar? Os processos democráticos não estavam, mesmo antes da Covid, dando 

conta das demandas. Por isso, a agenda de paz e segurança coloca as mulheres como 

fundamentais na construção da paz pós-Covid e na recuperação econômica” (ONU Mulheres, 

2020). Graças a isso, é fundamental que as respostas aos conflitos não só levem as necessidades 

das mulheres em consideração, como também incluam mulheres nas negociações, mediações e 

na prevenção dos conflitos.  

O Brasil e Argentina são países que têm mulheres chefiando postos de Ministério que 

são voltados para a proteção das mulheres, no entanto, ao longo do artigo será posto em 

evidência que somente a presença de mulheres não é suficiente. Isso porque o direcionamento 

político é um dos combustíveis para a criação de estratégias em prol da vida das mulheres e 

uma vez que o direcionamento político é perpetuador de hierarquias de gênero, estas são 

refletidas diretamente na maneira em que as políticas públicas são criadas para proteger as 

mulheres.   

Além disso, bem como observado pelas ativistas da paz em Haia em 1915: “As mulheres 

lutam para encontrar recursos para cuidar de suas famílias muito tempo depois do fim dos 

combates” (TICKNER, 2018, p. 17). Apesar de ser uma afirmativa referente às guerras, ela 

pode ser facilmente encaixada nas perspectivas de emergência sanitária, isso porque, nesse 

ponto, entende-se o conceito de “guerra” não como um conflito armado, mas pela luta pela 

sobrevivência contra o coronavírus e também pela própria sobrevivência. Além disso, a “luta 

para encontrar recursos” tem por referência a batalha das mulheres em dar conseguir alimentar 

a família e sustentar a casa em um cenário de pandemia mundial o qual afetou bruscamente a 

economia mundial e por consequência, a permanência em seus empregos. Desse modo, viver 



uma violência dentro de casa também está incluído no combate para ter recursos e cuidar da 

sua família. 

Diante das estatísticas alarmantes de morte de mulheres, acompanhada pelo 

desenvolvimento sobre o tema e com isso, das denúncias feitas pelas feministas, o Estado foi 

chamado para atuar frente a essas pautas, através dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, na adoção de políticas públicas que servissem como forma de combater esse 

problema. Dessa forma, ela postula que as guerras não terminam quando a luta termina, 

sobretudo para as mulheres, pois, como estudos demonstram, a taxa de mortalidade das 

mulheres é maior do que a de homens. (TICKNER, 2018). Ainda que a teoria de Tickner se 

refira a um tipo de conflito armado e ao  número de refugiados mulheres e crianças em sua 

teoria, ela pode ser facilmente encaixada na perspectiva de violência de gênero, isso porque, 

mesmo com o fim da pandemia, o fator patriarcado que é estrutural, continua em vigência e 

então, a luta pela vida, continua. 

A teoria de Tickner salienta a esfera entre público e privado na política doméstica, 

segundo a autora, essas distinções na política doméstica poderiam lançar uma nova luz sobre 

as fronteiras internacionais, bem como aquelas entre anarquia e ordem, que são fundamentais 

para a estrutura conceitual do discurso realista. Em completude a essa perspectiva, torna-se 

necessário associar ao conceito interseccionalidade, o qual contribui para compreender e lutar 

contra a exclusão e a representação desigual das mulheres, em sua diversidade, nos espaços de 

poder e decisão. Portanto, bem como apontado por Kimberly Crenshaw (2002, p.177), a 

interseccionalidade atua nesse sentido, isso se explica porque, segundo a autora, a 

interseccionalidade “trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a 

opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que 

estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras.”  

O fenômeno da interseccionalidade nesse contexto é importante porque traduz  uma 

série de circunstâncias em que as políticas se intersectam com as estruturas básicas de 

desigualdade, criando uma mescla de opressões para vítimas especialmente vulneráveis. Dessa 

forma, a discriminação de gênero ocorre dentro de um contexto em que algumas mulheres já 

são vulneráveis devido à raça e/ou à classe, fato que é muito representado tanto no Estado 

brasileiro quanto no argentino. Isso porque na Argentina, foi somente em 2010 que a Argentina 

considerou a ascendência africana dos habitantes do país.  

 



Em uma entrevista realizada pela Fundação Perseu Abramo em 2020, a advogada afro-

argentina, ativista feminista e antirracista, Patricia Victoria Gomes, formada pela Universidade 

de Buenos Aires (UBA), integrante da direção da Sociedade Socorros Mutuos Union 

Caboverdeana, garante que as perguntas do Censo de 2010, foi aplicado apenas a 10% da 

população, com a estimativa de 149.493 pessoas de 62.642 domicílios se reconheceram como 

afrodescendentes, o que representa 0,4% do total da população. Segundo Patrícia, são “números 

um pouco decepcionantes'', considerando os dados do Teste Piloto. “As organizações afro 

afirmam que somos muito mais de 2 milhões de afrodescendentes na Argentina”. Além dessa 

questão de invisibilização da questão da raça na Argentina, segundo o Indec (GLOBO, 2020), 

o percentual de pobreza argentina teve um avanço para 40,9% no primeiro semestre de 2020 e  

42% na segunda metade do ano.  

 

Já no Brasil, de acordo com dados do IBGE mostram que 54% da população brasileira 

é negra  e segundo o secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Paulo Roberto, das 1.350 mortes 

por feminicídio em 2020, a maioria foi de mulheres negras: “Ninguém nasce racista, isso é uma 

construção social. E, se foi construído, nós podemos destruir. É isso que nos alenta. Nós 

podemos destruir com atitudes para afastar essa questão cultural. Investir nas novas gerações 

para que seja risível em pouco tempo falar em racismo", disse. 

 

Tendo em vista a emergência sanitária em razão do coronavírus, trouxe a necessidade 

de combater a segunda emergência frente a esse cenário. Dessa forma, vale fazer alusão à 

expressão citada pela antropóloga Débora Diniz, em uma entrevista concedida à Folha de São 

Paulo, em abril de 2020: “a pandemia tem gênero”. Isso se explica porque uma vez que o Estado 

não protege as mulheres em um cenário no qual o contato social da vítima com amigos e 

familiares estão reduzidas e o Poder que deveria as proteger, na verdade as abandona, faz com 

que o cuidado e acolhimento se dê às próprias mulheres, porque o que as uniu nesse período, 

foi o desamparo e a busca por proteção.  

Destarte, cabe pontuar o conceito de “precariedade” postulado por Judith Butler (2016) 

para problematizar a própria noção de “vida” na biopolítica contemporânea. Segundo ela, a 

precariedade reside no “fato de que a vida de alguém está sempre, de alguma forma, nas mãos 

do outro”; que ela necessita de ser mantida e para isso depende de “condições sociais e políticas, 

e não somente de um impulso interno para viver (...)” (BUTLER, 2016, p. 40). Dessa forma, a 

precariedade é, portanto, uma condição politicamente induzida, pois cada sociedade é 



constituída por um conjunto de ações, práticas, leis, organizações sociais e políticas com 

objetivo de “maximizar a precariedade para alguns e minimizar a precariedade para outros” 

(BUTLER, 2016, p. 41). E assim, esse cálculo político que define quais vidas devem ser 

preservadas, protegidas; e quais podem ser lesadas e enquadradas sob o espectro do “deixar 

morrer”. 

Apesar desse cenário que as restringiam de puxar um centro de apoio, indicativos de 

entidades oficiais da ONU, tais como o CEPAL e Banco Mundial em 2020 demonstraram que 

houve o aumento do número de casos de feminicídio, crime indiscutivelmente bárbaro de 

assassinato de mulheres fruto da misoginia. Além disto, unem-se a essa conjuntura outros 

fatores que foram responsáveis por esse aumento da violência contra mulher (DOLABELLA 

et al., 2020):  

(i) A mulher ter pouco contato com seus amigos e familiares: esse afastamento favorece 

a ocorrência de situações de violência;  

(ii) Homem ou mulher pode ter os valores financeiros limitados por algum motivo: isso 

ocasiona o aumento do estresse, de conflitos e casos de violência;  

(iii) Agressores podem usar das restrições para aumentar o controle de suas parceiras: 

dessa forma limita as suas chances de procurar apoio e proteção contra possíveis 

situações de violência;  

(iv) Aumento do consumo de sustância alcoólicas ou ilícitas durante a quarentena: pode 

elevar as chances de ocorrer violência contra as mulheres; 

(v) O fato do acesso aos órgãos públicos estarem limitados por causa das medidas 

restritivas para evitar a propagação do coronavírus: reduz as chances da mulher obter 

apoio ou proteção estatal; e  

(vi) Fatores como condição financeira, classe social, idade, cor da pele, orientação 

sexual e gênero: deixam certas mulheres mais suscetíveis a serem vítimas de violência, 

e, por vezes, impedem que está se distancie dos agressores por falta de apoio ou recursos 

Tendo em vista esse contexto de violência contra mulher, a ONU Mulheres publicou 

em 2020 o documento de Diretrizes para Atendimento em Casos de Violência Doméstica de 

Gênero Contra Meninas e Mulheres em Tempos de Pandemia da COVID-19.  Neste, são 

destacados quatro compromissos chaves que os Estados devem buscar atender:  



1.Garantir que os serviços de atendimento e combate à violência contra mulheres sejam 

considerados serviços essenciais durante a pandemia e facilitar o acesso através de 

mecanismos alternativos que atendam às necessidades das mulheres;  

2. Trabalhar de maneira conjunta com as organizações comunitárias de mulheres e da 

sociedade civil, redes de mulheres feministas e defensoras de direitos humanos na 

prevenção da violência contra mulheres diante da pandemia de COVID-19 e na fase de 

recuperação, incorporando um enfoque interseccional incluindo organizações que 

representem grupos distintos de mulheres;  

3. Aumentar os investimentos na prevenção da violência contra mulheres e meninas 

durante a crise e na fase de recuperação para evitar impactos devastadores em mulheres, 

meninas e meninos, e na sociedade como um todo; e  

4. Campanhas públicas e medidas eficazes de tolerância zero em relação aos(às) 

agressores(as), garantir que os serviços policiais e jurídicos priorizem o atendimento e 

a punição da violência e envolver a comunidade como um todo para unirem-se contra a 

violência de gênero. 

 

ANÁLISE DO CASO ARGENTINO: DADOS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO NA 

ARGENTINA 

A organização “Violentadas en cuarentena” (2020), instituição não governamental que 

tem por intenção realizar a investigação transfronteiriça em 19 países da América Latina e no 

Caribe sobre a violência contra por razões de gênero durante a quarentena por causa do COVID-

19 declarou: “Sem abraços reparadores, nem lágrimas que se secam com um lenço amigo. De 

suas casas, trancadas e em perigo, as mulheres e pessoas LGBTIQ+ da Argentina gritaram 

"Ni una a menos". 

 

De acordo com o Observatório da Violência de Gênero Argentino (2020), “Ahora que 

sí nos ven”, após o confinamento total em razão do coronavírus, os números de ligações para o 

número 144 - linha responsável pela denúncia de violência contra mulher - eram de 330 a 346 

diariamente, fato que pode ser observado no gráfico oferecido pela organização de “Violentadas 

en cuarentena” no período de março a junho. 

 



Ademais, outros dados levantados pelo Observatório da Violência de Gênero, “Ahora 

Que Sí Nos Ven”, entre o dia 1 de janeiro de 2020 até 30 de dezembro de 2020, foram 

destacados os seguintes dados: 298 feminicídios foram cometidos, com estimativa de 1 

feminicídio a cada 29 horas, 65,9% ocorreram dentro de seus próprios lares, e também pelo 

menos 65,5% dos casos de feminicídios foram cometido pelos companheiros e ex 

companheiros das vítimas e ao menos 256 crianças perderam suas mães como consequência 

dessa violência.  

 

  

            Fonte: Ahora Que Sí Nos Ven (2020)                              Fonte: Ahora Que Sí Nos Ven (2020) 

 

                Fonte: Ahora Que Sí Nos Ven (2020)                              Fonte: Ahora Que Sí Nos Ven (2020) 

 

 

Outro dado relevante dessa narrativa, é a faixa etária. Segundo com o Observatório de 

Feminicídios da “Defensoría del Pueblo de la Nación” (2020), Instituição Nacional de Direitos 

Humanos reconhecida pelas Nações Unidas na Argentina, 41 vítimas menores de 18 anos foram 



detectadas, das quais 21 eram menores de 12 anos anos. Do total, a maioria das vítimas tinha 

entre 31 e 50 anos, com um total de 111 vítimas, representando 37,6%.  

 

 

 

Fonte: Observartório de Feminicidios de la Defensoría del pueblo de La Nación (2020) 

 

 

O balanço realizado pelo governo argentino dentro do Ministério da Mulher da 

Argentina (Argentina, s.d), aponta para um aumento substancial comparado com o ano de 2019.  

 

 

Fonte: Observartório de Feminicidios de la Defensoría del pueblo de La Nación (2020) 

 

Portanto, é inegável o aumento do número de mulheres que sofreram violência de 

gênero nesse período, em razão disso, a Argentina teve uma forte atuação com objetivo de 

demonstrar apoio às mulheres.  



 

 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, DENÚNCIA E ACOLHIMENTO 

 

A Argentina foi o país que se mostrou mais atuante em relação ao desenvolvimento de 

novas medidas de enfrentamento a esse problema, demonstrando preocupação com essa pauta 

por meio da inclusão de artifícios de solução imediata como os abrigos temporários. Isso se 

explica devido a implantação de novas políticas públicas e também, ao contrário dos outros 

Estados latinos, não ter se restringido à mulheres cis, suas abordagens expandiram para para 

vítimas de violência doméstica da população LGBTQIA+.  

 

Devido a esse cenário, o Ministério das Mulheres, Gênero e Diversidade da Argentina, 

que tem como protagonista desse momento a ministra, advogada e professora Elizabeth Gómez 

Alcorta, que esteve à frente nesse processo. No último dia 4 de julho, o Ministério de Mulheres, 

Gêneros e Diversidade anunciou um novo Plano de Ação Nacional em resposta a esse cenário, 

para os próximos dois anos, como uma mudança de paradigma. "Mudamos a abordagem das 

violências individuais para violências integrais", explicou a ministra Elizabeth Gómez Alcorta 

durante a apresentação do plano, que tem como foco mulheres e a população LGBT.  (PAIXÃO, 

2020). 

 

"Somos conscientes de que o Estado tem a obrigação de dar as condições subjetivas e 

materiais para que uma pessoa saia de uma situação de violência", disse. O plano traça três 

focos principais de atuação: as violências extremas (feminicídios, travesticídios, trans 

feminicídios), a libertação econômica das pessoas em situação de violência e a proporção 

cultural e estrutural dessa agenda problemática (PAIXÃO, 2020). 

A linha de denúncia de violência contra mulher é a 144. O Ministério das Mulheres 

também adicionou três números de WhatsApp para mulheres que não podem se comunicar no 

telefone, ambos canais funcionando durante 24h (Argentina, s.d). Além disso, o governo 

também criou um aplicativo de celular, chamado Linea 144, disponibilizado no Android e IOS, 

o qual é bastante intuitivo. Outro ponto importante desse aplicativo, é que ele detém um “auto 

teste”, com perguntas assertivas que buscam identificar se a mulher se encontra em uma 

situação de violência física ou psicológica.  



Assim, se a mulher não se encontrar em uma situação de violência, a plataforma permite 

compartilhar e recomendar a experiência. Por outro lado, se for confirmada esse abuso de 

gênero, a vítima será direcionada poderá contatar algum meio para prosseguir com a denúncia, 

por WhatsApp, telefone ou e-mail, ou mostrar os centros de assistência mais próximos, e 

também, a possibilidade de compartilhar o resultado com um familiar ou amigo de confiança 

para pedir ajuda. por objetivo conectar a vítima com esses canais de denúncia e proteção à 

vítima: 

 

 

 

 

 

 



Fonte: Presidencia de la Nación Argentina, s.d 

Acompanhado a essas ações de denúncia, em conjunto com o governo argentino e a 

Confederação Farmacêutica Argentina, foi lançado o protocolo “barbijo rojo” (máscara 

vermelha) para as pessoas que estivessem passando por uma situação de violência de gênero. 

Esse protocolo consistiu em um contexto no qual a vítima da violência de gênero se dirigia à 

farmácia ou por meio de um telefone, e solicitava uma máscara vermelha. E então, o 

farmacêutico responsável, relataria que não possuía este produto e pediria à pessoa a 

informação para “avisá-lo quando o produto chegar”. Em seguida, a farmácia entraria em 

contato com o 911 para registrar a reclamação na Linha 144 para receber assistência e/ou 

aconselhamento, conforme o caso (CANNATARO, 2020). 

Tendo em vista a ampliação de formas de denúncia de governo, este foram a quantidade de 

comunicações por violência de gênero recebidas em 2020 pelos meios de telefone, WhatsApp 

e e-mail: 

 

Fonte: Línea 144, tres sedes. Elaboração própria da Direção Técnica de Registros e Base de Dados. MMGYD 

 



 

Fonte: Línea 144, tres sedes. Elaboração própria da Direção Técnica de Registros e Base de Dados. MMGYD. 

 

Além desses pontos, a Argentina lançou um Plano Nacional de Desenvolvimento, que 

segundo a ministra Elizabeth Gómez Alcorta, nesse período de ampliação de meios de 

comunicação e denúncia, o objetivo central era “a denúncia e a grande política do Estado era a 

criação de mais abrigos” e o Plano Nacional de Desenvolvimento surgiu com a ideia de “propor 

uma abordagem abrangente que nos permitisse fornecer recursos materiais, mas também 

simbólicos e subjetivos, para que mulheres e LGBTI+ pudessem começar a construir um 

projeto de vida independente. Entendeu-se que uma política de apoio psicossocial e econômico 

é muito mais eficaz do que fazer uma denúncia” (CAMACHO, 2022).  

 

ANÁLISE DO CASO BRASILEIRO: DADOS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO 

BRASIL 

No Brasil, o nome do Ministério responsável por tratar da questão da mulher no Brasil 

é o Ministério Mulheres, Família e Direitos Humanos (MFDH) e a responsável por governá-lo 

durante o período de pandemia foi Damares Alves, advogada, pastora, filiada aos republicanos. 

Segundo a antropóloga Jacqueline Moraes Teixeira, a inclusão do termo "Família" no nome do 

ministério faria parte de um movimento que vai além das fronteiras brasileiras, traduzindo, 

desse modo, um meio ideológico. Em uma entrevista realizada com Damares em março de 2020 

para o jornal R7, a ministra ao ser questionada sobre ser feminista, alegou a seguinte frase: “não 

sou feminista, sou feminina” (AGUIAR PLÍNIO; LONDRES MARIANA, 2020). Contudo, 

apesar dessa afirmação, a mesma completou que todo movimento para proteger a mulher é 

legítimo e que “no fundo é o que todos querem que aconteça”. (AGUIAR PLÍNIO; LONDRES 

MARIANA, 2020). 



Cabe ressaltar que somente o nome do Ministério unir o ponto de Família e Direitos 

Humanos, já traz em si uma problemática, isso porque, essa nomenclatura tem poder de 

construção dessa identidade e sobretudo no ideal de mudanças pelo viés governamental de 

políticas públicas, uma vez que o Ministério é um aspecto mobilizador do envolvimento das 

ações coletivas e de motivação para a luta social. Dessa forma, como pontuado pela antropóloga 

e pesquisadora especialista em estudos sobre a violência contras mulheres, e pesquisadora e 

coordenadora de pesquisa do Instituto Avon (2020): “Ao colocar a Família como o grande 

sujeito, você retira a mulher como sujeito de direito, de direitos específicos e direcionados. É 

falacioso esse argumento, pois a família é também o lugar da violência. Como uma instituição 

monogâmica, de hierarquias etárias e papéis de gênero muito definidos é o lugar da obediência 

e do controle. Não é o lugar da autonomia. E estatisticamente é o lugar da violência, da morte, 

da letalidade.” 

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em abril de 2020 publicou uma nota técnica 

sobre a Violência Doméstica durante a Pandemia, nesta, é constatada uma queda dos registros 

de ocorrências no início do isolamento, em casos de lesões corporais dolosas, por exemplo, que 

demandam a presença da vítima, nesta nota técnica os registros caíram em vários estados. Como 

pontuado por Rossi (2020, p.8-9), houve uma queda de 49,1% de registros de ocorrências no 

Pará em comparação com março de 2020 e março de 2019; no Ceará a queda foi de 29,1%; no 

Acre, 28,6%; em São Paulo, 8,9%; e no Rio Grande do Sul, 9,4%. Os registros de violência 

sexual também apresentaram redução na maioria dos estados observados. No Ceará a redução 

foi de 25% na comparação entre março de 2020 com o mesmo mês de 2019. Já no Mato Grosso 

a queda foi de 25,6% nas ocorrências de estupro e, no Rio Grande do Sul, o declínio foi de 

22,9%. 

Contudo, esses dados não refletem uma conclusão positiva, isso porque, estes estudo 

também apontam para um o aumento dos registros das denúncias de violência contra as 

mulheres recebidas no canal 180, apresentando um crescimento no mês de abril de 2020 de 

40% em relação ao mesmo período de 2019, consoante as informações do Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMDH). Ao passo que ocorreu um maior número 

de denúncias, elas escaparam dos registros nos órgãos de segurança pública, isso porque a 

vítima isolada em casa e com o convívio direto com o agressor fica impedida de realizar o 

boletim de ocorrência nas delegacias (FENEA, 2020). 

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2020, p. 39), destacou as estatísticas 

referentes ao primeiro semestre de 2020, estima-se que foram registrados o aumento de 0,8% 



nos homicídios dolosos de mulheres, de 1,2% nos crimes de feminicídio e de 3,9% nas 

denúncias de violência doméstica pelo sistema do Ligue 180, em paralelo ao mesmo período 

de 2019 . A FIOCRUZ, na mesma referência, atestou que o aumento do quadro de denúncias 

pode ter chegado a 50% desde que a pandemia surgiu (2020, p. 2).  

Além disso, outro indicativo que esse cenário, de acordo com Rossi (2020), tendo o 

comparativo de março de 2020 e março de 2019, no estado de São Paulo houve um aumento 

de 46% dos feminicídios em comparação com o ano anterior. E no estado do Acre cresceu em 

67% no mesmo período e no Rio Grande do Norte constatou a triplicação no mês de março de 

2020. De forma análoga, os dados também indicam uma redução na distribuição e na concessão 

de medidas protetivas de urgência, instrumento fundamental para a proteção da mulher em 

situação de violência doméstica. 

 Segundo o instituto Think Olga (2020), uma em cada 4 mulheres brasileiras (24,4%) 

acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência ou agressão nos últimos 12 meses, 

durante a pandemia de covid-19. Isso significa dizer que cerca de 17 milhões de mulheres 

sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano. Além disso, o relatório Visível 

e Invisível: A Vitimização de Mulheres no Brasil (FBSP, 2021) contou com o perfil para 

realização dessa análise, foi verificado que quanto mais jovem, maior a prevalência de 

violência, com a porcentagem 35,2% das mulheres de 16 a 24 anos relataram ter vivenciado 

algum tipo de violência, 28,6% das mulheres de 35 a 34 anos, 24,4% das mulheres de 35 a 44 

anos, 19,8% das mulheres de 45 a 59 anos e 14,1% das mulheres com 60 anos ou mais.  

A violência letal contra a mulher pode ser considerada o resultado final e extremo de 

uma série de violências sofridas. Nesse sentido, as evidências apontam para um cenário onde, 

com acesso limitado aos canais de denúncia e aos serviços de proteção, diminuem os registros 

de crimes relacionados à violência contra as mulheres, sucedidos pela redução nas medidas 

protetivas distribuídas e concedidas e pelo aumento da violência letal. 

 

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E DENÚNCIA 

O “Ligue 180” é um serviço de utilidade pública essencial para o enfrentamento à 

violência contra a mulher. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

(MMFDH) informa que além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a central 

encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos 



processos. (Brasil, s.d.) O serviço também tem a atribuição de orientar mulheres em situação 

de violência, direcionando-as para os serviços especializados da rede de atendimento. No 

“Ligue 180”, ainda é possível se informar sobre os direitos da mulher, a legislação vigente 

sobre o tema e a rede de atendimento e acolhimento de mulheres em situação de 

vulnerabilidade”. Urge ressaltar que apesar de existir esse número voltado para denúncia de 

violência contra mulher, ainda são denunciados diversos casos de violência de gênero para o 

telefone da Polícia Militar, no número 190. Dessa forma, é cabível citar as estatísticas de 

denúncia referentes a esse problema para ambos telefone. 

No relatório mais atual, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2020) menciona, 

ainda, o aumento de denúncias feitas por telefone, que, na comparação entre os meses de março 

de 2019 e 2020, foi de 17,9%. Em abril deste ano, a quarentena já havia sido decretada em 

todos os estados brasileiros, e foi exatamente quando a procura pelo serviço cresceu 37,6%. 

Em São Paulo, as comunicações pelo 190, canal de atendimento da Polícia Militar, saltaram de 

6.775 para 9.817. O mesmo padrão de alta ocorreu entre março e abril de 2019 e de 2020, no 

Acre, que totalizava, inicialmente, 752 ligações, e depois somava 920. No Rio Janeiro, 

chamadas passaram de 15.386 ligações para 15.920. 

O serviço manteve os atendimentos durante a pandemia, funcionando diariamente 

durante 24h, incluindo sábados, domingos e feriados. Em todas as plataformas, as denúncias 

são gratuitas, anônimas e recebem um número de protocolo para que o denunciante possa 

acompanhar o andamento. Segundos dados apontados pela instituição não governamental Olga: 

       

 

 

 

Fonte: INESC + Fundação Heinrich Böll, Gênero & Número e Portal da Transparência [s.d.] 



 

Fonte: INESC + Fundação Heinrich Böll, Gênero & Número e Portal da Transparência [s.d.] 

 

Fonte: INESC + Fundação Heinrich Böll, Gênero & Número e Portal da Transparência (2020) 

No Brasil, a legislação própria que confere as devidas proteções à mulher vítima de 

agressão, lei Maria da Penha (PL 11.340/06), no art. 5º desta, garante que a violência doméstica 

e familiar contra a mulher se configura como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero 

que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial”  (BRASIL, 2006). Outra medida foi a elaboração de projetos de lei com a 

finalidade de proteger mulheres vítimas de violência no cenário de pandemia da COVID-19. O 

PL 1.796/2020 objetiva assegurar a urgência e regulamentar a não suspensão dos atos 

processuais em causas referentes à violência doméstica e familiar, já o PL 1.798/2020 tem o 

intuito de permitir que os registros das ocorrências de violência doméstica e familiar possam 

ser feitos através da internet ou número de telefone de emergência. 

Em nota técnica do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2020) foi constatado 

“crescimento de 431% no relato de brigas entre vizinhos na rede social Twitter entre os meses 

de fevereiro e abril de 2020”, além disso, também garante que houve ao menos “52 mil menções 

contendo algum indicativo de briga entre casais vizinhos realizadas entre fevereiro e abril“. 

Dessa forma, essa publicação expôs os seguintes exemplos dos relatos coletados: 

Relato 1: “os vizinhos estavam brigando e ele bateu na mulher, eu não consigo ouvir isso e 

não sentir vontade de chorar, parece que eu sinto na pele tudo o que ela está sentindo.” (relato 

de usuário em redes sociais).  



Relato 2: "Meus vizinhos estão brigando a essa hora e eu to quase entrando lá com pé na porta 

pra não ter esses barato de agressão e etc.” (relato de usuário em redes sociais). 

Relato 3 “gente os vizinhos estão brigando e a mulher dele tá berrando e to preocupado pq ta 

bem pesado já vou ficar com o telefone da polícia." (relato de usuário em redes sociais). 

Ademais, dependendo do horário e da localidade em que estejam, essas medidas tornam 

os espaços públicos mais inseguros para as mulheres e meninas que podem ser expostas a novas 

situações de violência. Esse aumento reflete que, apesar de muitas pessoas terem conhecimento 

da situação de violência sofrida por muitas mulheres, não reconhecem seu sofrimento tratando-

o como algo rotineiro e privado, em que não deve haver intromissão, e por isso não realizam a 

denúncia.  

Bem como citado nas Diretrizes para Atendimento em Casos de Violência de Gênero 

contra Meninas e Mulheres em tempos da Pandemia da Covid-19, realizado pela ONU 

Mulheres, de acordo com o IBGE, 1 em cada 4 brasileiros não têm acesso à internet. Estima-se 

que a distribuição do acesso é desigual entre as regiões do país (para 13,8% na Região Norte e 

1,9% na Região Sudeste o serviço não está disponível), entre áreas rurais e urbanas (53,5% e 

20, 6% não tem acesso, respectivamente). Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea), a distribuição segundo o sexo indica que 3 a cada 4 mulheres (75,7%) 

utilizaram internet em 2018, mas o acesso é desigual quando observado na perspectiva 

interseccional das desigualdades de gênero, cor e condições socioeconômicas: em 2015 a 

proporção de domicílios com computador e sem internet era de 9,7% entre aqueles chefiados 

por homens brancos, 15,9% chefiados por homens negros e 16,6% dos domicílios chefiados 

por mulheres negras. 

A ação do governo brasileiro diante esse cenário, foi a Campanha de Conscientização e 

Enfrentamento à Violência Doméstica realizada em parceria com o Ministério da Cidadania, o 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), esta contou com o 

incentivo de incentivar a denúncia contra os agressores, as peças e vídeo divulgam os canais de 

atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (Brasil, 2020). 

 

ORÇAMENTO PARA LUTA CONTRA VIOLÊNCIA DE GÊNERO  

O Plano Nacional da Argentina (2020-2022), prevê com um orçamento de $ 

18.000.000.000, o qual é categorizado para cada área que esse dinheiro. Entre os eixos que 



envolvem são eles na Prevenção, Assistência e Abordagem Abrangente, Proteção e 

Fortalecimento do Acesso à Justiça e Gestão. Ao contrário da Argentina que houve um intenso 

investimento pesar de todo o aumento da violência contra as mulheres, apresentado desde 

março do ano passado, o orçamento para a pasta de mulheres não aumentou em relação ao ano 

anterior. Os recursos gastos no enfrentamento à violência contra as mulheres foi mínimo, no 

periodo de maior crise sanitária e humanitária do século. O relatório do Inesc (2021) "Um país 

sufocado - balanço do Orçamento Geral da União" mostra que o governo federal deixou de 

gastar R$ 80,7 bilhões do orçamento destinado a conter os efeitos da pandemia em 2020. À 

vista disso, entre os impactos, encontram-se as políticas voltadas para as mulheres, que em 

2020 foram marcadas pela baixa execução e pelo desfinanciamento. No final do ano de 2020, 

70% do recurso autorizado para o ano não foi gasto, foram autorizados R$ 120,4 milhões e 

efetivamente gastos R$ 35,4 milhões. Além disso, esse valor que não foi gasto, foi o menor da 

última década: 

 

Fonte: INESC / O Globo (2021) 

Em 2019 a Ministra Damares concedeu uma entrevista para o Jornal Estadão disse:  “Eu 

desafio vocês a pedir a uma feminista mostrar quantas mulheres ela levou para casa 

e protegeu da violência, quantas de fato ajudou? Só gritar hoje será o suficiente? 

Depende do que você entende por feminismo. Se lutar pelo direito das mulheres é 

ser feminista, eu sou. Se lutar para que todas tenham oportunidade e dignidade, eu 

sou”. (ONOFRE RENATO; TURTELLI CAMILA; 2019). Nesse prisma, bem como 

pontuado em sua fala, gritar não é o suficiente. Em comparação com a Argentina e o 

modo de direcionar o orçamento, o Brasil tinha abertura para utilizar o orçamento de R$ 132 

milhões e somente R$ 38 milhões foram utilizados. De acordo com Carmela Zigoni, assessora 



política do Inesc, “deixou-se de gastar 70% do recurso''. Foi o maior recurso alocado dessa 

gestão para políticas de mulheres e só foi gasto 30%” (OLIVEIRA, 2022). A pesquisadora 

aponta para o fato de que quando o Ministério não utiliza, volta pra conta do tesouro, ou seja, 

para os cofres do país.  

 

Fonte: Siga Brasil/Inesc 

 

Sendo assim, no período que a Damares poderia não somente confirmar que é a favor 

da proteção das mulheres, e agir em favor delas utilizando, por exemplo, o investimento 

orçamentário que é disponibilizado, o oposto foi realizado. Portanto, o Ministério da Mulher, 

da Família e dos  Direitos Humanos está silenciosamente esvaziando o orçamento na prática 

para o enfrentamento à violência. Isso demonstra não só para as mulheres para o mundo, a falta 

de vontade política para redobrar os esforços para acabar com a violência de gênero maximiza 

a instabilidade da vida de nossas mulheres e mostra que nossas vidas não são passíveis de luto, 

para usar a expressão de Butler.  

 

ONDE ESTÃO AS MULHERES NEGRAS? 

O Panorama Social da América Latina 2016, publicado pela CEPAL (2017b), garante 

que “conhecer o número de pessoas afrodescendentes na América Latina continua sendo um 



dos desafios básicos e urgentes, já que é difícil dar uma cifra certa devido aos problemas 

relacionados com a identificação étnico-racial nas fontes de dados, que vão desde a falta de 

inclusão de perguntas pertinentes até a qualidade da informação coletada”. A vista dessa 

afirmação, é cabível confirmar que a precariedade começa no reconhecimento de mulheres 

negras.  

 

Isso se explica pode ser explicado pela teoria da Crenshaw, a autora articula a interação 

do racismo e do patriarcado, de maneira que seja possível localizar as mulheres de cor tanto em 

sistemas de sobreposição de subordinação e à margem do feminismo e do antirracismo 

(CRENSHAW, 1989, p.12). Devido a falta de não ter um Censo, no caso argentino, que 

demonstra onde estão as mulheres negras na Argentina, já demonstra essa precariedade e falta 

de visibilidade.  

 

Além disso, Crenshaw salienta a dificuldade de identificar a discriminação 

interseccional em contextos onde as forças econômicas, culturais e sociais silenciosamente 

moldam o pano de fundo de forma que as mulheres são colocadas acabam sendo afetadas por 

outros sistemas de subordinação (CRENSHAW, 1979, p. 176). Suas contribuições apontam 

para a necessidade de colocar as dimensões raciais e de gênero em primeiro plano 

(CRENSHAW, 1979, p. 176) para análise de tais problemas. Dessa forma, por mais que a 

política pública da Argentina esteja avançando no Plano Nacional de Desenvolvimento para 

Mulheres e LGBTQI+, nada se fala sobre a mulher negra, seja no Censo da Argentina, seja no 

próprio Plano.  

 

Já no caso do Brasil, não há nenhum Plano Nacional com projeção de acontecer, não 

somente isso, de acordo com os do 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020) 

apontam que duas em cada três vítimas de feminicídio em 2020 são mulheres negras, o que 

representa 61,8% das mortes. Das demais vítimas, 36,5% são brancas, 0,9% amarelas e 0,9% 

indígenas. No ano passado, o país teve 3.913 homicídios de mulheres, dos quais 1.350 foram 

registrados como feminicídio, média de 34,5% do total de assassinatos.  

 



 

Fonte: 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública/ Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) 

 

1. CONCLUSÃO  

Tendo em vista todos os dados apresentados no que tange a vida de mulheres e mulheres 

negras durante a pandemia, vale ampliar as reflexões à luz da teoria da obra Vida Precária 

(2011) de Judith Butler a partir das discussões apresentadas em Bodies that Matter (1996): o 

que conta como uma vida? Quais são os processos de humanização, de desumanização que 

traçam linhas que definem quais vidas serão consideradas vivíveis e quais mortes não poderão 

ser publicamente pranteadas e sequer serão entendidas como tal? 

Na teoria de Butler, sua problemática encontra-se na possibilidade de adotar outras 

posturas diante do luto ocasionado pela perda de inúmeras vidas e pela exposição de uma 

“vulnerabilidade insuportável” que não a escalada da violência, a vingança e a declaração de 

guerra, objetivo que é explicitado em várias passagens. Isso porque, diante dos dados e 

estatísticas de mulheres sendo brutalmente mortas, Butler confirma que ainda que o luto e a 

ansiedade estejam presentes nesse momento, é necessário um esforço para que uma cultura 

pública e políticas nas quais a violência e perdas inesperadas deixe de ser aceito como norma 

na vida política. 

Tendo em vista todo o cenário exposto, pode-se dizer que apesar da Argentina ter 

avançado na agenda de violência de gênero, ainda há um caminho a percorrer que é alcançar as 

mulheres negras e com isso, ajustar cada vez mais as políticas públicas. No Brasil, ainda há 

uma desconexão do que que ocorre com as mulheres e as expectativas públicas da agenda de 

violência de gênero e sobretudo, de como seu progresso vem ocorrendo dentro do Estado 

brasileiro. Assim sendo, dentro da perspectiva feminista e de gênero, não basta somente ajustar 

questões de paz e segurança, para que o gênero seja inserido em pontos apropriados, mas sim, 

que possam dar vozes não só as mulheres mas para toda a interseccionalidade de raça e classe 

que acontecem nesse sentido. 
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