
*Fonte: Trussell J. Contraceptive Efficacy. Efficacy at typical and correct use figures. In: Hatcher RA, Trussell J, Nelson AL, Cates
W, Kowal D, Policar M. Contraceptive Technology: Twentieth Revised Edition. New York NY: Ardent Media, 2011

Durante a pandemia de Covid-19, em que a suspensão da antiga
rotina de atividades e a restrição da circulação no espaço externo à
casa se colocam como medida para prevenção e/ou redução do
contágio, as famílias podem buscar formas de entretenimento a
fim de reduzir o estresse e/ou lidar com o tédio. A música tem sido
um recurso utilizado por muitas famílias, inclusive por favorecer o
entretenimento individual ou coletivo, podendo contribuir com a
qualidade de vida em um contexto de tantas restrições.

Informativo Semanal do IFRJ campus Niterói | Direção de Ensino 
Coordenação Técnico Pedagógica - CoTP | Edição 08: Outubro de 2020

EIXO: DIREITOS HUMANOS

O cravo brigou com a rosa
Debaixo de uma sacada
O cravo saiu ferido
E a rosa ...

As cantigas populares têm uma função
importante devido ao caráter lúdico de criação
de laços sociais, mas também por serem uma
forma de transmissão de valores culturais, o
que pode contribuir para a construção da
identidade pessoal e/ou grupal.

Por muito tempo, cantigas aparentemente inofensivas
naturalizaram a violência contra a mulher. Isto é, desde a mais
tenra idade, essas músicas eram transmitidas às crianças como
sendo situações comuns do cotidiano. Por isso, não se refletia
sobre elas, mas se cantava sem analisar a letra, focando na maior
parte das vezes na melodia. Por se tornar algo muitas vezes
considerado natural no dia-a-dia, muitas mulheres não
percebem nem que estão inseridas em uma situação de
violência.

A violência deve ser compreendida como
resultante de relações historicamente
construídas e multideterminadas por
diversos valores e representações. Essa
multideterminação implica, portanto, que
voltemos nosso olhar para as diferentes
realidades – familiar, social, econômica,
política, jurídica – e para a rede de reprodução
de violência.

VOCÊ CONHECE 
A LEI MARIA DA PENHA?



Informativo CoTP 08/2020DIREITOS HUMANOS

A elaboração da Lei 11.340/2006,
também conhecida popularmente como
“Lei Maria da Penha”, está relacionada às
lutas coletivas dos Movimentos de
Mulheres e Feministas e ainda, às
mudanças no cenário de proteção
internacional dos direitos humanos e à
assinatura e ratificação pelo Brasil dos
tratados específicos sobre a promoção e
defesa dos direitos da mulher.

Imagem: https://www.brasildefators.com.br

A Lei Maria da Penha recebeu essa denominação devido à história
de violência sofrida por Maria da Penha Maia Fernandes, em 1983,
vítima de seu marido, que por duas vezes tentou assassiná-la. Na
primeira tentativa com disparo de arma de fogo que lhe causou
uma paraplegia; na segunda, por meio de choque elétrico. Apesar
da gravidade do ocorrido somente após vinte anos (quase
prescrevendo o crime), seu marido foi condenado, cumprindo
apenas dois anos de prisão. (1)

(1) Disponível em: https://www.geledes.org.br/lei-maria-da-penha-e-os-direitos-humanos-da-mulher-no-contexto-
internacional/#:~:text=Embora%20a%20Lei%20Maria%20da,aplicabilidade%20direta%20que%20permitam%20%C3%A0. 
Acesso em: 01 out. 2020

Em linhas gerais, em 1998, foi realizada denúncia à Comissão
Interamericana de Direitos Humanos acerca da omissão do Estado
brasileiro no que se refere à punição do agressor, e ao final de
todo processo, o Comitê Interamericano apresentou um
documento contendo recomendações ao Brasil. Contudo,
somente em agosto de 2006 o Estado brasileiro formalizou a Lei
Maria da Penha num preliminar cumprimento às recomendações
da Convenção Interamericana de Direitos Humanos (2000).

VOCÊ CONHECE AS 
FORMAS DE VIOLÊNCIA

CONTRA A MULHER?
Com base na Lei Maria da Penha, tipifica-se 5 formas de violência:

Violência Física
Qualquer comportamento que

agrida o corpo da mulher.

Violência Psicológica
Qualquer comportamento que reduza a

saúde emocional, a autoestima e a
autonomia da mulher, inclusive por meio
de estratégias que humilhem, intimidem,
constranjam, manipulem, controlem e/ou

isolem a mulher.

Violência Sexual
Comportamentos que constranjam a mulher a realizar qualquer um dos atos

sexuais não desejados, bem como restrinjam o exercício de seus direitos sexuais e
reprodutivos, inclusive por meio de estratégias que ameacem, coajam,

chantageiem ou demandem o uso da forca física.

Violência Patrimonial
Qualquer comportamento que configure

monitoramento, privação e/ou destruição
parcial ou total de seus objetos pessoais

e profissionais e demais recursos
econômicos, incluindo os que devem

satisfazer suas necessidades.

Violência Moral
Qualquer comportamento que se

classifique como calúnia, difamação ou
injúria.
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Em alguns casos, a mulher sofre violência desde a infância, tendo
sido praticada por familiares e, na fase adulta, a agressão é
repetida, em outros moldes, pelo próprio companheiro. Romper
uma relação também envolve desconstruir projetos de vida e
expectativas. Cabe situar o movimento cíclico da violência contra a
mulher, que costuma alternar períodos de tensão, agressão e
reconciliação, sob promessas e expectativas de mudança de
comportamento do companheiro. Tais mudanças geralmente não
ocorrem, mas impulsionam o ciclo da violência, que se sustenta
sobre um vínculo entre o casal.

POR QUE ALGUMAS
MULHERES PERMANECEM EM

UMA RELAÇÃO COM A
PESSOA QUE AGRIDE ?

Os motivos são complexos e diversificados,
não havendo sempre uma causa única.
Pode envolver uma questão cultural,
familiar, financeira, religiosa, mas também
sentimentos de vergonha, culpa, medo
e/ou insegurança, o que faz muitas vezes a
mulher omitir o que ocorre.

Para além de culpabilizar a pessoa agredida pela situação em que
se encontra, muitas vezes considerada como “provocadora” da
violência, é importante que a mulher seja vista de forma integral e
dentro de um contexto histórico e social. Inclusive porque
estamos inseridos em uma sociedade que banaliza a agressão, em
especial contra a mulher, sendo a violência por vezes sido
justificada inclusive judicialmente em “nome da honra” masculina.

VOCÊ SABIA QUE A PANDEMIA
DE COVID-19 PODE FAVORECER

O AUMENTO DA VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER ?

Sim. Esse é o alerta que a ONU faz (2). 
É importante redobrar a atenção, pois o
“distanciamento físico”, exigido no
controle do contágio do novo
Coronavírus, não pode se configurar em
“distanciamento de direitos”.

(2) Disponível em: https://nacoesunidas.org/chefe-da-onu-alerta-para-aumento-da-violencia-domestica-em-meio-a-
pandemia-do-coronavirus/ 
Acesso em: 20 set. 2020.
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Caso esteja difícil o contato por telefone ou acesso à internet, é
importante buscar construir uma rede de apoio, com pessoas
de confiança e/ou coletivos de mulheres. É importante
identificar possíveis pessoas-chave no cotidiano, que possam ser
acionadas muitas vezes por sinal previamente combinado, por
exemplo o vizinho, o porteiro, amigos, familiares, profissionais de
saúde, dentre outros. Dessa forma, a pessoa que agride, que não
conhece o código compartilhado com a rede de apoio, encontra
dificuldade em identificar que uma comunicação a distância está
em curso. 

COMO A MULHER EM
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

PODE PEDIR AJUDA DURANTE
A PANDEMIA DE COVID-19 ?

Durante a pandemia, em que há redução da circulação pela cidade,
pode-se procurar manter-se conectado socialmente por
telefone, redes sociais, e-mail, dentre outros canais de
comunicação. Inclusive, pode-se procurar atendimento com
serviços de saúde, de proteção social e canais de denúncia
online durante a pandemia, que funcionam 24 horas.

Embora alguns serviços estejam fechados ou com atividades
reduzidas durante a Pandemia de Covid-19, as medidas
protetivas de urgência permanecem em vigor. 

A mulher em situação de violência pode fazer a solicitação à
delegacia de polícia ou por meio do Ministério Público. De acordo
com a legislação, um juiz deve fazer a análise do pedido em até 48
horas.

Destaca-se a Campanha “Sinal
Vermelho contra a violência
doméstica”, que incentiva o pedido de
ajuda em farmácias por meio de um
símbolo: o desenho de um "X" na palma
de uma das mãos.

Imagem: https://www.amb.com.br/

Além disso, quando a violência já faz parte da rotina de algumas
mulheres, é importante também identificar os sinais que apontam
que uma nova agressão pode vir a ocorrer ou, até mesmo, que a
intensidade dela pode ser acirrada, pois muitas vezes o ciclo da
violência tem um certo padrão, que se repete. Assim, é importante
que a mulher verifique a dinâmica interna de sua relação,
podendo tentar antecipar-se e buscar medidas de proteção.
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Conjunto de ações e serviços de diferentes setores (em especial da
Assistência Social, da Justiça, da Segurança Pública e da Saúde),
com a finalidade de ampliar e aperfeiçoar os atendimentos, à

identificação e efetuar encaminhamentos adequados às mulheres
em situação de violência.

Serviços Especializados no
Atendimento à Mulher1

Centro de Referência de Atendimento às
Mulheres em Situação de Violência: Espaços
articuladores dos serviços, organismos
governamentais e não governamentais que integram
a rede de atendimento às mulheres garantindo o
acesso a outros serviços para as que se encontram
em situação de vulnerabilidade social, em função da
violência de gênero. Oferecem, em geral,
atendimento e acompanhamento psicológico, social,
jurídico, orientação e informação às mulheres em
situação de violência.

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher
(DEAM): Integra a estrutura da Polícia Civil e tem
como finalidade o atendimento especializado à
mulher em situação de violência. Têm competência
para receber denúncias e apurar crimes.
Endereço: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 577 -
Centro, Niterói Telefone: 2717-0558/2717-0900

Juizados de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher: Espaços especializados no Poder
Judiciário para julgar casos de violência doméstica e
familiar contra as mulheres. Nele a mulher terá o
atendimento do(a) juiz(a), promotor(a), defensor(a)
público(a) e equipe técnica. 
Endereço: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 577 / 
9º andar  - Centro, Niterói Telefone: 2716-4562

Conheça a Rede de Atendimento à Mulher em
Situação de Violência

Disque 180 - Central de Atendimento à mulher, que
funciona 24 horas (ligação gratuita por telefone fixo
ou celular).
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Serviços Especializados no
Atendimento à Mulher1

Central Judiciária de Abrigamento Provisório da
Mulher Vítima de Violência Doméstica –
(CEJUVIDA): Integra o Plantão Judiciário e garante
o encaminhamento emergencial, seguro e rápido de
mulheres e seus/suas filho/as menores às casas-
abrigo quando em situação de grave ameaça ou
risco. Funciona diariamente das 18h às 11h do dia
seguinte, finais de semana e feriados.
Endereço: Rua Dom Manoel, s/nº Centro, Rio de
Janeiro (em frente ao Prédio do Museu da
Justiça)Tel.: 3133-3894 /3133-4144

Núcleo Especializado no Atendimento à Mulher
Vítima de Violência (NUDEM): Órgão da Defensoria
Pública do Estado do Rio de Janeiro especializado
na promoção e na defesa dos direitos das mulheres
em nosso estado. Atendimento de segunda à quinta-
feira, das 10h às 18h (chegar antes das 16h). Às
sextas-feiras, apenas para medidas de urgência, no
mesmo horário. 
Endereço: Rua do Ouvidor, 90, 4° Andar - Centro,
Rio de JaneiroTelefone: (21) 23326371/ (21)
23326370/ (21) 972268267 - Whatsapp 
E-mail: comulher@defensoria.rj.def.br

Campanha Sinal Vermelho: Iniciativa com a
finalidade de auxiliar mulheres em situação de
violência a pedirem ajuda nas farmácias de todo o
país. 
O protocolo é: com um “X” vermelho na palma da
mão a vítima sinaliza que está em situação de
violência. 
Com o nome e endereço da mulher em mãos, os
atendentes das farmácias e drogarias que aderirem
à campanha deverão ligar, imediatamente, para o
190 e reportar a situação. (*)

(*) As seguintes farmácias participam: REDE MELHOR COMPRA,
USIFARMA, MULTIFARMA, A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS,
DROGAL FARMACEUTIVA, DROGAL FARMACIA, DROGARIA
VENANCIO, EXTRAFARMA, FARMA PONTE, FARMACIA ALPHARD.
FARMACIA PAGUE MENOS, FARMACIA E DROGARIA NISSEI, RAIA
DROGASIL, REDEPHARMA, REDE SOMA DROGARIAS, SANTA
LUCIA DROGARIAS, SMALLFARMA, UNIVERSAL e DROGARIA
ARAÚJO

Conheça a Rede de Atendimento à Mulher em
Situação de Violência

Unidades Móveis de Atendimento à mulher: Em
convênio com o Governo Federal, são ônibus
especialmente adaptados que levam serviços
especializados da Rede de Atendimento às Mulheres
em Situação de Violência.
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Serviços Especializados no
Atendimento à Mulher1

Hospitais gerais;
Serviços de atenção básica;
Programa de saúde da família;
Delegacias comuns;
Polícia Militar;
Polícia Federal;
Guarda Municipal;

SOS Mulher Casos de Violência Sexual / Hospital
Universitário Antônio Pedro: Programa de
extensão que funciona tanto como porta de entrada
para emergências obstétricas quanto para o
atendimento a mulheres em situação de violência
sexual.
Endereço: Avenida Marquês de Paraná, 303/ 8º
andar – Centro, Niterói

Policlínica de Especialidades da Mulher Malu
Sampaio: Serviço de Assistência Especializada em
HIV/AIDS
Endereço: Rua Visconde de Uruguai, 531- Centro,
Niterói Tel: 2621-2302/2621-1109

SALA Lilás: Tem proposta de humanizar o
atendimento a mulheres e meninas em situação de
violência sexual e/ou física e que precisam realizar
exame de corpo delito. 
Local: IML de Niterói - Travessa Comandante Garcia
D"Ávila, 51 Santana - Niterói

Conheça a Rede de Atendimento à Mulher em
Situação de Violência

Serviços Não Especializados no
Atendimento à Mulher2
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Serviços Não Especializados no
Atendimento à Mulher2
Centro - R. Cel. Gomes Machado, 259. Tel.: (21)
2613-6627; Barreto - R. Dr. Luiz Palmier, S/N. Tel.:
(21) 2628-1615; Jurujuba – Rua Carlos Ermelindo
Marins, nº34, Jurujuba. Tel.: (21) 3611-1113; Badu -
Estr. Caetano Monteiro, 820. Tel.: (21) 2616-3899;
Preventório - Tv. Santa Cândida, 10. Tel.: (21)
2704-3961; Cafubá – R. Dep. José Luís Ertal, 320.
Tel.: 2619-3981; Santa Barbara – Av. Des. Nestor
Rodrigues Perlingeiro, 860. Tel.: (21) 2627-7914;
Cubango - R. Des. Lima Castro, 241. Tel.: (21)
2627-5817/ 2625-4113; Morro do Céu – Rua da
Morta nº1, Caramujo. Tel.: (21)3607-7084; Vila
Ipiranga – Rua Tenente Osório, Fonseca. Tel.: (21)
2625-3433

Ministério Público;
Defensoria Pública;
Juizados Não-Especializados

Conheça a Rede de Atendimento à Mulher em
Situação de Violência

Centro - R. Cel. Gomes Machado, 291-251 - Centro,
Niterói – RJ. Tel.: (21) 2717-4201
Largo da Batalha - R. Rev. Armando Ferreira, 19 –
Largo da Batalha, Niterói – RJ. Tel.: (21) 2715-7257

A denúncia é um passo importante, mas

não encerra a problemática, já que a

violência contra mulher é multifatorial. 

Logo, além de acompanhar cada caso individual, é necessário
realizar um trabalho com a sociedade, já que a violência contra a
mulher pode ser concebida como questão de saúde pública e de

violação de direitos humanos.
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QUE SOCIEDADE QUEREMOS
CONSTRUIR? 

QUAIS VALORES CULTURAIS
QUEREMOS PRIORIZAR?

Tais questões são fundamentais para que não só a mulher
compreenda a gravidade das múltiplas formas de agressão e
rompa com o ciclo da violência, mas também que a sociedade
realize uma análise crítica sobre a forma como a mesma se
estruturou. 

Nesse sentido, os valores culturais transmitidos entre as
gerações devem ser questionados, ao invés de reproduzidos
automaticamente e/ou banalizados nas conversas do dia-a-dia,
nas mídias e, até mesmo, nas “inocentes” cantigas infantis. 

É importante valorizar o papel da educação na construção de
uma sociedade pautada no respeito aos direitos humanos e no
exercício da cidadania.

POR FIM, É IMPORTANTE
QUESTIONAR: 

VOCÊ PERCEBEU O POTENCIAL
POLÍTICO DE UMA MÚSICA?

O cravo brigou com a rosa
Debaixo de uma sacada
O cravo saiu rendido
E a rosa ...

EMPODERADA!EMPODERADA!EMPODERADA!
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