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RESUMO 

 

A violência doméstica contra a mulher é um fenômeno complexo que exige um olhar 

multidisciplinar para o seu enfrentamento, na busca de alternativas de combate, 

inclusive com o uso de recursos tecnológicos inovadores. Diante desta problemática, 

este trabalho visa refletir sobre a violência, mas também busca oferecer respostas e 

propostas objetivas de como desenvolver uma aplicação multiplataforma de protocolo 

e apoio tecnológico e social às vítimas de violência doméstica e familiar. A violência 

doméstica é decorrente de uma cultura da desigualdade de gênero, que 

historicamente foi definindo o papel das mulheres na sociedade. Através dos 

movimentos feministas e de intensa mobilização da sociedade civil, a violência 

doméstica passou a ter maior visibilidade, representando violação à dignidade da 

pessoa humana, com repercussões amplas para toda a sociedade. A importância de 

uma rede de apoio se traduz na necessidade de minimizar o sofrimento das vítimas 

em situação de violência doméstica que necessitam de soluções para o problema. A 

presente pesquisa procura contribuir para o enfrentamento da violência doméstica e 

familiar no Município de Marabá/PA, com a utilização da tecnologia, onde por meio do 

mapeamento das principais demandas da Delegacia Especializada de Atendimento à 

Mulher, da rede de apoio e da realização de prospecção tecnológica sobre programas 

de computador, foi desenvolvida uma ferramenta de plataforma tecnológica de apoio 

social, jurídico e de proteção, como um recurso prático e acessível para que as 

mulheres vítimas de violência doméstica possam ter meios de agir de maneira eficaz 

em casos de violência desta natureza.  

 

Palavras-chave: Violência doméstica. Mulheres. Plataforma tecnológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Domestic violence against women is a complex phenomenon that requires a 

multidisciplinary approach to face it and also in the search for alternatives to combat 

it, including the use of innovative technological resources. Faced with this problem, 

this work aims to reflect on violence, but also seeks to provide an answer and objective 

proposal on how to develop a multiplatform application of protocol and technological 

and social support to victims of domestic and family violence. Domestic violence is due 

to a culture of gender inequality, which has historically been defining the role of women 

in society. Through feminist movements and the intense mobilization of civil society, 

domestic violence became more visible, representing a violation of the dignity of the 

human person, with wide repercussions for the whole of society. The importance of a 

support network translates into the need to minimize the suffering of victims in 

situations of domestic violence who need solutions to the problem. This research seeks 

to contribute to the confrontation of domestic and family violence in the municipality of 

Marabá/PA, with the use of technology, where through the mapping of the main 

demands, the Specialized Police Station for Women, the support network, and the 

technological prospecting on computer programs, a technological platform tool for 

social, legal and protection support was developed, as a practical and accessible 

resource, so that women victims of domestic violence, so they can have ways to act 

effectively in cases of violence of this nature. 

 

Keywords: Domestic violence. Women. technological platform. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A questão da violência doméstica e familiar cometida contra a mulher 

representa um problema que atinge todas as camadas sociais, onde o crescente 

índice de casos tem ganhado destaque no cenário nacional e cuja ocorrência não se 

limita apenas à agressão física visualmente constatada, englobando diversas formas, 

como: violência moral, sexual, psicológica e até mesmo patrimonial, que poderão 

ocasionar danos irreparáveis à vítima e, ainda, em alguns casos extremos, 

principalmente naqueles de reincidência, poderá resultar em morte (SENADO 

FEDERAL, 2016). 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 representou uma evolução para os 

direitos individuais e sociais. Um dos avanços percebidos repousa nos Direitos das 

Mulheres, que permite proteger, cuidar e zelar da mulher, ganhando reforço após ser 

sancionada a Lei nº 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006). 

A Lei Maria da Penha representou uma inovação no cenário brasileiro, 

provocando mudanças de paradigma, elencando de forma exemplificativa as formas 

de violência, prevendo medidas de proteção, gerando a necessidade de uma atuação 

multidisciplinar e de maior integração entre órgãos atuantes no amparo à vítima 

(BRASIL, 2006). 

Neste cenário emerge uma lacuna a ser explorada no auxílio à mulher, onde 

a tecnologia permite agilidade no momento do fato, a fidelidade da denúncia e, 

principalmente, a possibilidade da imediata ação dos órgãos de proteção à vítima. O 

uso da tecnologia representa mais um avanço na adoção dos procedimentos de 

proteção aos Direitos das Mulheres, de uma forma rápida, simples e gratuita, no 

combate à violência doméstica, representando uma inovação a serviço da sociedade 

(CNJ, 2015). 

Como integrante do conselho da OAB/PA, subseção Marabá, e como membro 

do conselho da mulher, diante do conhecimento e acompanhamento de vários casos 

de violência doméstica, constatou-se a necessidade de contribuição com um projeto 

no intuito de encontrar soluções tecnológicas voltadas ao combate a este tipo de 

violência.  

No decorrer do desenvolvimento do projeto, o mundo foi surpreendido com a 

pandemia do novo coronavírus, causador da doença COVID-19 que, em pouco tempo, 
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alterou a rotina das pessoas, pois como forma de conter a propagação da doença, 

muitos países adotaram medidas de restrição de circulação, como distanciamento 

social, quarentena e lockdown. 

A Organização das Nações Unidas (ONU), diante do surgimento da pandemia 

e dos desafios impostos na contenção da doença, alertou para a necessidade de 

criação de meios alternativos de prevenção da violência doméstica, pois com o 

confinamento de famílias, as mulheres ficaram em maior condição de vulnerabilidade, 

em decorrência dos reflexos econômicos e de fatores de riscos, como o fechamento 

de instituições de ensino, redução da renda, trabalho na modalidade teletrabalho, 

suporte social limitado e o confinamento (FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2020). 

Essas vítimas, que já registram uma situação de vulnerabilidade, encontraram 

dificuldade em comparecer a uma delegacia para realizar a denúncia da violência 

sofrida, e com a limitação dos serviços da rede de atendimento, devido às restrições 

impostas diante da COVID 19, os registros das agressões acabou relegado a segundo 

plano. Esse cenário só confirmou a necessidade do uso da tecnologia como 

importante ferramenta ao combate à violência doméstica. 

Com o surgimento da pandemia, ficou mais evidente a importância do projeto, 

que teve que passar por adaptações diante de novas necessidades reveladas com o 

cenário gerado pela pandemia, causando diversos reflexos na sociedade e deixando 

a mulher em condições de maior vulnerabilidade.  

O objetivo do presente trabalho foi desenvolver uma plataforma tecnológica 

que promova a integração da rede de apoio, possibilitando uma ferramenta que auxilie 

no acolhimento e proteção das vítimas de violência doméstica e familiar. Com o 

surgimento deste cenário pandêmico, o projeto foi modificado para agregar mais 

funcionalidades para o acolhimento das vítimas de violência doméstica e familiar. 

A violência doméstica e familiar é um tipo de agressão marcada pelo medo, 

vergonha e, até mesmo, pelo sentimento de culpa da vítima, porque o agressor, 

causador do dano, é um membro de sua família ou de seu convívio e, na maioria das 

vezes, o provedor do lar. Aprisionadas por esses fatores, aliados à falta de informação 

e de apoio psicológico, financeiro e social, as mulheres resistem em denunciar seus 

agressores, deixando de romper com o ciclo da violência e permanecendo na 

estatística de violência doméstica (JONGI; SADALA; TANAKA, 2008). 
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O desenvolvimento de uma proposta de aplicação multiplataforma de 

protocolo justifica-se, pois segundo pesquisa coordenada pelo professor Meirelles 

(2018), divulgada na 29ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da 

Informação nas Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), no 

Brasil existem 220 milhões de celulares ativos, com perspectivas de aumento em 

pouco tempo para 306 milhões de dispositivos portáteis. 

A busca por soluções tecnológicas como meios alternativos para o 

enfrentamento da violência doméstica e familiar já existia antes mesmo da pandemia, 

onde com o surgimento da COVID-19, projetos nesta temática foram acelerados, 

inclusive órgãos públicos passaram a buscar a modernização de suas estruturas e 

procedimentos que venham a otimizar as ações de prevenção e combate a este tipo 

de agressão. 

No Brasil, impusionada pelas demandas geradas na pandemia, de forma 

inovadora, a Lei nº 14.022/20, em seu o art. 3º, passou a permitir o registro do Boletim 

de Ocorrência Eletrônico para casos de violência doméstica e familiar, que 

posteriormente terão que ser validados pela autoridade policial, dando segurança 

jurídica ao registro, que passou a ser um ato válido mesmo no ambiente digital. 

Neste cenário emerge a necessidade do desenvolvimento de uma plataforma 

tecnológica de apoio social, jurídico e de proteção às vítimas de violência doméstica 

e familiar que promova a interligação com a rede de apoio e possibilite um prévio 

acolhimento e registro na Delegacia Especializada no atendimento à Mulher. 

Este projeto desenvolveu uma proposta de ferramenta de uma plataforma 

tecnológica, visando promover um atendimento integrado, com a utilização de 

recursos como a geolocalização, permitindo a captação de imagens e ruídos, 

promovendo o acesso 24h à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher 

(DEAM), partindo-se do mapeamento das dificuldades de apoio social, jurídico e de 

proteção às mulheres, no município de Marabá. 

Agregando mais acessibilidade para as mulheres, também poderá, por meio 

da plataforma tecnológica, serem enviadas provas, como: fotos, imagens e sons, bem 

como para a denúncia de descumprimento das medidas protetivas, além de solicitar 

o rastreamento do agressor, promovendo maior acolhimento e integração de dados 

da rede de apoio a ser constituída no projeto no Município de Marabá/PA. 
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A plataforma tecnológica desenvolvida também servirá como meio de 

instrumentalização e inovação dos protocolos de atendimento adotados pela 

Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e de integração da rede 

de apoio, através de uma aplicação multiplataforma de fácil acesso e manuseio.  

A relevância do projeto está no impacto que representa na sociedade 

marabaense, devido à criação de uma ferramenta de protocolo inovadora, pensada e 

desenvolvida a partir de necessidades práticas apuradas no presente trabalho, que 

adaptou-se à realidade da pandemia, representando uma inovação nos 

procedimentos adotados nos casos de violência doméstica e familiar no Município de 

Marabá. 

A utilização dos meios tecnológicos tem se caracterizado como um forte aliado 

no combate à violência doméstica, devido à celeridade e o fácil manuseio pelas 

vítimas em busca de um socorro imediato, sendo um recurso prático e acessível que 

possibilita o resguardo à sua integridade de forma segura e sigilosa, sendo um meio 

de agir de forma eficaz no combate a esta violência que cresce a cada dia no País 

(CNJ, 2015). 

Conforme Arakaki (2019), a DEAM possuía atendimento apenas em horário 

comercial, de segunda-feira à sexta-feira, o que deixava a comunidade, em especial 

as vítimas de violência doméstica, sem o apoio da Delegacia Especializada no horário 

noturno, nos finais de semana e feriados. 

A partir de 23 de outubro de 2020, a Delegacia Especializada no Atendimento 

à Mulher (DEAM) do município de Marabá (que funciona conjuntamente à Delegacia 

Especializada no Atendimento da Criança e Adolescente - DEACA) passou a oferecer 

atendimento no regime de plantão aos finais de semana, iniciando no sábado, às 

08:00h e terminando na segunda-feira às 08:00h. 

Mesmo com a instituição do regime de plantão aos finais de semana, o 

atendimento na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) ainda se 

limita ao horário administrativo durante a semana, deixando as vítimas sem o apoio 

desta delegacia no horário noturno. O desenvolvimento do aplicativo, possibilitando o 

início do registro da ocorrência e envio de documentos, além de um atendimento 

integrador, é uma alternativa para o socorro dessas mulheres. 

O Município de Marabá, pertencente à mesorregião do Sudeste Paraense, 

com uma população estimada em 279.349 mil habitantes, segundo dados do Instituto 



19 
 

 

 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019), foi escolhido para a presente 

pesquisa por ser o quarto mais populoso do Pará, constituído de várias interações de 

valores culturais, políticos, sociais e econômicos, servindo como protótipo no combate 

à violência doméstica na região Norte. 

Destaca-se que o referido Município pertence à Região de Integração Carajás, 

que é formada por 12 municípios (Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, 

Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Marabá, Palestina do Pará, 

Parauapebas, Piçarra, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e São 

João do Araguaia) (IOEPA, 2015). 

No município de Marabá uma das dificuldades no apoio às vítimas de violência 

é a existência de apenas uma Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres 

(DEAM), que também realiza o atendimento na Delegacia Especializada no 

Atendimento da Criança e Adolescente – DEACA, ambas funcionando no mesmo 

local, além necessidade de aumento do atendimento por uma equipe multidisciplinar 

de forma integradora. 

A Prefeitura Municipal de Marabá, em 2018, anunciou a celebração de um 

convênio com o Governo do Estado, implantando uma unidade da fundação do Propaz 

no município, localizado na Avenida Espirito Santo, no Bairro Amapá, que passou a 

reunir a Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres (DEAM), Delegacia 

Especializada no Atendimento da Criança e Adolescente – DEACA, assistência social, 

serviços de psicologia, médico e de perícia, além da patrulha Maria da Penha Termo 

composta pela guarda municipal e polícia militar (PMM, 2018). 

A instalação do polo integrado do Propaz, hoje fundação Parápaz , no 

município de Marabá, foi de grande importância para a região, porém ainda existe 

uma necessidade gerada pela demanda quanto ao atendimento pelas equipes, pois 

os acolhimentos são realizados de segunda a sexta-feira, pelo horário da manhã, 

podendo, as vítimas, serem encaminhadas para os Centros de Referências de 

Assistência Social (CRAS), onde a ferramenta tecnológica surge como apoio para 

ampliação do atendimento humanizado às vítimas. 

Mesmo com todas as ações governamentais, buscando a efetivação das 

medidas previstas na Lei Maria da Penha, é de suma importância a interligação de 

uma rede de apoio que inclua o atendimento em várias áreas (saúde, segurança 

pública, justiça, educação, assistência social, entre outros), como meio de 



20 
 

 

 

fortalecimento dos direitos humanos das mulheres, responsabilização do agressor e 

apoio às vítimas, que poderão ser auxiliadas por uma ferramenta de plataforma 

tecnológica. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E NORMATIVO 

 

No presente capítulo será apresentada uma abordagem teórica sobre a 

evolução histórica dos direitos das mulheres, como meio de compreensão dos 

instrumentos legais existentes, com destaque para a Lei Maria da Penha, e a 

conceituação de violência doméstica e familiar trazida por ela, que serve de base para 

a construção de políticas públicas e suporte no desenvolvimento da aplicação 

multiplataforma de protocolo e de apoio tecnológico e social às vítimas de violência 

doméstica e familiar. 

 

2.1 Contextualização histórica – violência doméstica 

 

Historicamente, a mulher teve sua identidade construída ao longo dos tempos 

dentro de uma divisão de papéis estabelecida pela sociedade, onde o cuidado da 

família e do lar passou a ser uma tarefa feminina. Apenas nos casos em que a mulher 

necessitasse complementar o rendimento do marido no sustento da prole, estaria 

autorizada a delegar as atividades que lhe cabem à outra pessoa da família ou a uma 

empregada, sendo uma exceção à missão feminina lhe atribuída historicamente 

(SAFFIOTI, 2004). 

Em algumas sociedades, o homem quando passou a dominar pessoas, coisas 

e animais, assumindo a responsabilidade da prole, deixou à mulher um papel inferior. 

Em civilizações importantes, como Atenas, Grécia e Roma, o cuidado com os filhos, 

administração do lar e afazeres domésticos cabiam às mulheres que, por outro lado, 

eram alheias às questões políticas da cidade. 

Cabe destacar que, nos primórdios da humanidade, foram encontrados 

registros de povos primitivos cuja organização era matriarcal, pois o macho saía para 

caçar, ficando a fêmea com a prole, exercendo grande influência sobre a família, 

porém, ao longo dos tempos, foram cedendo espaço para o patriarcalismo. 

O papel do homem como chefe da família, senhor absoluto do lar, responsável 

pelo sustento da prole, foi construindo-se e se fortalecendo nas sociedades, cabendo, 

ainda, a participação no mercado de trabalho, com salários diferenciados em relação 

à força de trabalho feminina, opinar em questões políticas, estando inserido 

ativamente nas atividades da sociedade. 
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Em tempos mais modernos, a partir do século XVII, com a transformação das 

sociedades para um modelo capitalista e urbano, aparecem registros de movimentos 

feministas que passaram a discutir o patriarcalismo, ocasião em que as mulheres 

começaram a reivindicar o direito de frequentar espaços públicos e a revisão dos 

papéis sociais atribuídos aos homens e mulheres (DUARTE; DUARTE; BEZERRA, 

2002). 

Estes movimentos feministas se fortaleceram com a Revolução Industrial, que 

introduziu o trabalho da mulher nas fábricas, produzindo consequências no modo de 

organização familiar, pois houve o deslocamento de atividades que eram exercidas 

no lar para dentro das unidades fabris. Produtos artesanais passaram a ser 

produzidos em larga escala nas fábricas, sendo fomentado o consumo de bens e a 

necessidade de aumento da renda familiar. 

Entretanto, se por um lado as mulheres passaram a participar do mercado de 

trabalho, por outro, a submissão foi deslocada dos lares para as fábricas, tendo em 

vista que, em questões salariais, o trabalho feminino é remunerado de forma inferior 

ao masculino, além da submissão a jornadas extensas e insalubres, que passaram a 

ser pauta, também, de movimentos sociais. 

Em 1789 tem-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

duramente criticada pelo movimento feminista da época, pois apesar de preconizar 

que “os homens nascem e são livres e iguais em direitos” (COMPARATO, 2017, p. 

12), seus efeitos não se estendiam às mulheres que continuavam regidas por códigos 

patriarcais, até mesmo a expressão “Direitos do Homem”, foi entendida como 

reafirmação da exclusão de direitos para o gênero feminino. 

Com os ideais da Revolução Francesa (1789-1799) e as conquistas políticas 

de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, os movimentos feministas passaram a 

reivindicar a sua participação política da sociedade, posto que não viram os efeitos da 

revolução extensíveis às mulheres, abrindo o debate sobre a construção de novos 

papéis femininos em ruptura com o modelo patriarcal. 

Com a eclosão das grandes guerras, os homens foram convocados ao campo 

de batalha e a força de trabalho feminina passou a ser requisitada em substituição à 

masculina, aumentando sua participação no mercado de trabalho, sendo que a partir 

da segunda guerra mundial, os movimentos feministas cresceram e passaram a 

reivindicar a igualdade de gênero e de direitos, principalmente aqueles ligados às 
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questões salariais, combate às condições degradantes de trabalho e à busca da 

cidadania, reivindicações frutos dos impactos da saída da mulher do lar para integrar 

os meios de produção da sociedade. 

Em 1948 foi aprovada, pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, 

a Declaração Universal dos Direitos do Homem, considerada um marco para os 

direitos humanos, diante dos massacres decorrentes das duas grandes guerras; o 

documento representava a busca da proteção de direitos fundamentais do ser 

humano, como: liberdade, igualdade, fraternidade, dignidade da pessoa humana, 

dentre outros, sendo inspiração e base para os demais tratados internacionais que lhe 

sucederam. 

A Organização das Nações Unidas (ONU), após a aprovação da Declaração 

Universal, em atendimento às pautas feministas, promoveu a criação de comissões 

de estudos sobre a violência contra a mulher, com o objetivo de elaboração de 

tratados pautados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Carta das 

Nações, como forma de efetivação da igualdade de direitos e liberdades sem qualquer 

distinção de gênero. 

Nesse contexto, a discriminação contra a mulher passou a significar qualquer 

distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo, que anule ou prejudique o exercício 

dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, 

social, cultural e civil (CUELLAR, 2017), conforme estabelecido na Convenção sobre 

a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, aprovada pelas 

Nações Unidas (ONU) em 1979, ratificada pelo governo brasileiro em 1984 através do 

Decreto nº 89.460 e, posteriormente, pelo Decreto nº 4.377/2002 (BRASIL, 2002). 

A referida Convenção foi um grande marco na luta por direitos, na medida em 

que reconheceu que “para alcançar a plena igualdade entre o homem e a mulher é 

necessário modificar o papel tradicional tanto do homem como da mulher na 

sociedade e na família” (BRASIL, 2002). 

Movimentos feministas continuavam a luta por cidadania, pelo direito de fazer 

parte das decisões políticas mediante o voto, bem como, no âmbito trabalhista, aderiu 

às reivindicações de melhores condições de trabalho, em especial por salários 

igualitários aos dos homens (SILVA, 2017). 

O crescente questionamento ao papel feminino no âmbito social e político fez 

com que os movimentos feministas, nas décadas de 1960 e 1970, despontassem nos 
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Estados Unidos e na Europa com o status de movimento de massa, trazendo à tona 

reivindicações e denúncias das condições de vida das mulheres. 

Na América Latina, em especial o Brasil, o movimento feminista encontrou 

oposição em governos ditatoriais, tendo iniciado de forma insipiente, só ganhando 

amplitude com redemocratização do País, em que, na década de 1980, grandes 

conquistas foram alcançadas, sendo organizados os primeiros SOS-Mulher por 

instituições não governamentais, como alternativas  ao preconceito e à indiferença às 

vítimas de violência, o que culminou com a criação em São Paulo da delegacia da 

mulher, como uma inovação brasileira fruto desses movimentos (HERMANN, 2008). 

A mobilização feminina na luta pela igualdade foi de suma importância para o 

desenvolvimento da democracia, inclusive grandes conquistas culminaram com a 

disposição de cláusulas pétreas na Constituição Federal de 1988, que prevê a 

igualdade entre homens e mulheres, sendo a família a base da sociedade, devendo 

ser coibida a violência no seio desta. 

 

2.2 Os direitos das mulheres no Brasil 

 

Enquanto o movimento feminista cresceu nos países da Europa, sobretudo 

França, Alemanha, Inglaterra, onde a Revolução Industrial trouxe profundas 

mudanças na sociedade, pois introduziu o trabalho da mulher nas fábricas; no Brasil, 

as conquistas foram lentas e graduais, frutos de uma mentalidade colonial, rural, 

escravocrata e patriarcal. 

A Constituição do Império, outorgada em 1824, permitia usufruir dos direitos 

e deveres da cidadania apenas ao sexo masculino, não havendo referência ao 

princípio da igualdade entre os sexos. 

O Código Criminal de 1830, ao tratar de adultério, trazia a tipificação da 

conduta como passível de punição, onde a esposa adúltera seria sentenciada com 

pena de prisão de um a três anos, ou determinada a realização de trabalhos forçados, 

sendo o caso crime passional tolerado, devido à ofensa aos direitos do esposo, sendo 

acolhida a tese da legítima defesa da honra, mantida no Código Penal de 1890. 

No Brasil, a concepção trazida pelas Ordenações Filipinas, ficou muito tempo 

arraigada culturalmente, a qual permitia a aplicação de castigos, quando necessários, 

tanto por parte do marido quanto pelo pai, pois sendo senhor absoluto da família, à 
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mulher cabia pedir autorização para praticar de qualquer ato, estando, assim, 

totalmente submissa. 

Em 1916 é promulgado o Código Civil Brasileiro, retratando uma sociedade 

patriarcal e conservadora, que limitava os direitos e liberdades das mulheres, 

mantendo o homem como chefe e responsável pela família, sendo legítimos apenas 

os filhos do matrimônio. Por essa codificação, era permitido à mulher trabalhar fora do 

lar, desde que autorizada pelo marido, estando sua identidade atrelada a ele, sendo 

o casamento uma instituição indissolúvel; sendo posteriormente apenas permitido o 

desquite como meio de ruptura do convívio conjugal no mesmo lar. 

Lentamente, as mulheres iam conquistando direitos na legislação pátria, como 

em 1932, através do Código Eleitoral, com a permissão do voto feminino para aquelas 

maiores de 21 anos – faixa etária que foi reduzida para 18 anos com a Constituição 

de 1934 que, influenciada pelos direitos humanos de segunda geração, trouxe a 

previsão do princípio da igualdade entre os sexos, a não distinção entre salários por 

motivo de gênero para aqueles que desempenhassem as mesmas funções, a 

proibição do trabalho em lugares insalubres às mulheres, a assistência médica e 

sanitária à gestante, com descanso antes e depois do parto por meio da Previdência 

Social, direitos que foram limitados na Lei Maior de 1937. 

A Consolidação da Leis do Trabalho de 1943, em relação aos direitos das 

mulheres, trouxe a previsão de igualdade de gênero, mesmo em um cenário em que 

se exigia menos qualificação para o trabalho feminino que, em contrapartida, recebiam 

salários inferiores às atividades executadas pelos homens, prevendo em seu art. 5º 

“A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo” 

(BRASIL, 1943). 

Sob influência do estado pós-segunda guerra Mundial, a Constituição de 1946 

resgatou as conquistas da Constituição de 1937, determinando a obrigatoriedade do 

voto, tanto para homens quanto para as mulheres. As Constituições que se seguiram, 

tanto de 1967 como de 1969, não representaram grandes avanços aos movimentos 

feministas, que continuaram lutando por ampliação e reconhecimento de direitos. 

O Código Penal de 1940, trouxe o Título VI da Parte Especial a previsão “Dos 

crimes contra os costumes”, onde os “crimes sexuais” estão previstos, sofrendo 

alteração através da Lei nº12.015, de 7 de agosto de 2009, que passou a definir como 

“crimes contra a dignidade sexual” (CAPEZ, 2017). O comportamento da mulher 
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continuava sendo avaliado por ocasião de aplicação da pena, pois na constatação de 

“desvios” dos padrões comportamentais feminino, a aplicação da pena poderia ser 

reduzida mediante culpabilização da vítima. 

A Lei nº 4.121, de 27 de agosto de 1962, conhecida como “Estatuto da Mulher 

Casada”, alterou mais de dez artigos do Código Civil de 1916, trazendo modificações 

importantes, como o afastamento da ideia de comando absoluto da família ser do 

homem considerado chefe do lar; já que ambos passaram a compartilhar o pátrio 

poder; assim, as mulheres puderam ingressar no mercado de trabalho sem a 

necessidade de autorização do esposo. 

A Constituição Cidadã de 1988 representa um marco na transição 

democrática brasileira e um avanço para os direitos individuais e sociais das mulheres, 

frutos de uma forte articulação dos movimentos feministas e do Conselho Nacional 

dos Direitos da Mulher, criado em 1985, que promoveram muitos debates em todo o 

País e conseguiram incorporar ao texto constitucional muitas de suas reivindicações. 

Muitas leis infraconstitucionais foram publicadas posteriormente à 

Constituição Federal de 1988, como a Lei nº 10.224, de 15 de maio de 2001, que 

trouxe a previsão do crime de assédio sexual, cuja autoria poderá ser qualquer pessoa 

da família, inclusive cônjuges ou companheiros e, ainda, ocorrer no ambiente de 

trabalho por ações advindas de chefes ou empregadores. 

O novo Código Civil, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trouxe inovações 

aos direitos das mulheres na medida em que acabou com a chefia da sociedade 

conjugal, permitiu a qualquer dos nubentes acrescentar o nome do outro ou 

permanecer com os nomes de solteiros. 

A Lei nº 10.886, de 17 de julho de 2004, introduziu o tipo especial “violência 

Doméstica” (BRASIL, 2004) acrescentando os §§ 9o e 10 ao art. 129 do Código 

Penal1, e a Lei nº 11.106 de 28 de março de 2005, alterou os crimes contra os 

costumes, abolindo a expressão “mulher honesta”, retirando a extinção da 

punibilidade em caso de reparação moral pelo casamento (BRASIL, 2005). 

A Lei nº 13.104/15, alterou o Código Penal, incluindo o crime de feminicídio, 

que é a tipificação do homicídio cometido contra a mulher, estando no grupo dos 

 
1 Código Penal, art. 129, § 9o: “Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge 

ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) 
ano. § 10. Nos casos previstos nos §§ 1o a 3o deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no 
§ 9o deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço). 
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crimes considerados hediondos, que são aqueles que merecem maior reprovação do 

Estado, sendo insuscetíveis de anistia, graça, indulto ou fiança.2 

 

2.3 Violência doméstica: conceito e espécies 

 

A violência doméstica é um grande desafio a ser superado pelas sociedades, 

estando, muitas vezes, presente nas famílias de forma sorrateira e camuflada pelo 

cotidiano familiar, o que demanda um enfretamento por meio de esclarecimentos e 

denúncias de práticas abusivas, pois, como ressalta Saffioti (2004), representa um 

meio de violação de direito da mulher, acarretando uma ruptura na integridade tanto 

física (incluindo a sexual) como moral, descontruindo sua identidade e anulando sua 

consciência como pessoa que possui direitos que devem ser respeitados. 

Pode-se, também, verificar que a violência doméstica acarreta consequências 

à sociedade na medida em que provoca desordem social, influenciando na saúde 

física e mental não só da vítima, que diretamente sofre os abusos, como abrange os 

parentes e principalmente os filhos que convivem e presenciam esse tipo de violência 

no âmbito familiar (DIAS, 2008). 

O conceito de violência doméstica merece um olhar multidisciplinar por ser 

um fenômeno complexo cuja definição é uma inexatidão científica, podendo ser 

embasado pelo enfoque filosófico, social, pedagógico e jurídico, como meio de 

encontrar ferramentas que venham prevenir e combater práticas abusivas no âmbito 

familiar. Dessa forma, deve-se buscar estabelecer na sociedade a igualdade de 

gênero, erradicando a segmentação da relação de dominação e subordinação entre 

homens e mulheres (SAFFIOTI, 1987). 

Nesse contexto, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 

a Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará, assinada 

na 34ª sessão da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), 

de 6 de setembro de 1994 (SENADO FEDERAL, 2015), que foi aprovada pelo Decreto 

Legislativo nº 107, de 31 de agosto de 1995 (BRASIL, 1995) e promulgada pelo 

Decreto nº 1.973, de 1º de agosto de 1996, conceitua violência contra mulher: 

 
2 De acordo com o §7º do art. 121 do CPB, também inserido pela Lei do feminicídio, a pena nos crimes 

de feminicídio será aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado durante a gestação 
ou nos três meses posteriores ao parto, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com 
deficiência física ou mental e na presença de descendente ou de ascendente da vítima. 
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Art. 1º: Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra 
a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano 
ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública 
como na esfera privada.3 

 

Merece destaque, ainda, o Art. 3º da Convenção do Conselho da Europa para 

a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, 

adotada em Istambul, a 11 de maio de 2011:  

 

Os atos de violência de gênero que resultem, ou possam resultar, em danos 
ou sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos ou econômicos para as 
mulheres, incluindo a ameaça de tais atos, a coação ou a privação arbitrária 
da liberdade, tanto na vida pública como na vida privada (CONSELHO DA 
EUROPA, 2013, p. 4) .  

 

Assim, observa-se que a violência doméstica e familiar em face da mulher, de 

acordo com a Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, é conceituada 

no art. 5º 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). 

No art. 7º da referida Lei são descritos os meios de como essa violência contra 

a mulher poderá ser manifestada, com a conceituação dos tipos de violência física, 

psicológica, sexual, patrimonial e moral, assim definidos (BRASIL, 2006): 

 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; 
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe 
o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 
cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; (Redação dada 
pela Lei nº 13.772, de 2018) 
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, 
à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 

 
3 Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, no Capítulo 

I, Art. 2°: Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e psicológica. 
a) ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer relação interpessoal, quer o 
agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua residência, incluindo-se, entre outras turmas, 
o estupro, maus-tratos e abuso sexual. 
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suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos 
sexuais e reprodutivos; 
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos 
de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria.4 

 

Dessa forma, depreende-se a violência física além da previsão na Lei Maria 

da Penha, ou seja, aquela conduta que venha a provocar ferimentos, contusões, 

marcas, etc., também poderá ser enquadrada como lesão corporal, incidindo, 

inclusive, o art. 129, §§ 9º e 10º do Código Penal. 

Em tempos de redes sociais e uso da internet para divulgação de conteúdo, a 

violência moral também poderá se configurar com a divulgação de notícias, vídeos ou 

qualquer outro conteúdo via web, com o claro propósito de caluniar ou difamar a 

vítima, desonrando sua imagem. 

Conforme pode ser observado, a lei brasileira, ao definir as formas de 

violência doméstica e familiar, as definiu baseadas no gênero, cujo conceito, conforme 

Saffioti (2004), foi sugerido por estudiosas feministas americanas, como meio de 

ultrapassar o determinismo biológico ligado ao sexo, para ressaltar a construção social 

nas identidades de mulheres e homens. 

Nessa mesma linha de raciocínio, gênero pode ser entendido como um 

processo de criação do feminino e do masculino, com a reformulação dos papéis 

sociais, tendo, como consequência, a transformação da cultura de uma sociedade 

(DUARTE; DUARTE; BEZERRA, 2002). 

Além do reconhecimento dos tipos de violência descritos na Lei Maria da 

Penha, ainda existe o desafio de identificação de uma relação abusiva que, segundo 

Silva (2017), poderá estar sendo praticada no ambiente familiar, compreendido como 

o lugar de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, que estejam agregadas 

como família, devido ainda persistir a cultura de submissão de muitas mulheres 

decorrente do patriarcado, na qualidade de companheiras ou de filhas, além de que, 

nas relações interpessoais, cada entidade familiar estabelece seus próprios limites e 

regras.  

 
4 Criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do 

art. 226 da Constituição Federal, a Lei nº 11.340/2006 trouxe a definição das formas de como esta 
violência poderá se manifestar.  
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2.4 Aspectos legais: Lei Maria da Penha 

 

A Lei nº 11.340/2006, conhecida por Maria da Penha, surgiu como uma forma 

de retratação do Estado brasileiro, em razão de como eram conduzidos os crimes 

contra a mulher. A Organização das Nações Unidas considera a referida Lei como 

uma das melhores e mais inovadoras no combate à violação dos direitos humanos da 

mulher e na preservação de sua dignidade. 

O surgimento da referida Lei é decorrente da luta e busca por justiça da Sra. 

Maria da Penha Maia Fernandes, natural do Ceará, que, em 29 de maio de 1983, foi 

atingida por um tiro espingarda. Após investigações, houve a conclusão de que o 

disparo foi efetuado pelo seu marido, Sr. Marco Antônio Heredia Viveiros, natural da 

Colômbia, naturalizado Brasileiro, causando lesões que a deixaram paraplégica. 

A Denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 1984, que foi pronunciado 

em 31 de outubro de 1986, condenado no Tribunal do Júri em 1991. Porém, devido à 

interposição de recurso, o réu foi levado a um novo julgamento, em 1996, onde, 

conforme relata Maria Berenice Dias, houve a condenação em dez anos e seis meses 

de prisão, mas como recorria em liberdade, passaram-se dezenove anos para a prisão 

efetiva do agressor que, de fato, só cumpriu dois anos de prisão (DIAS, 2008). 

Devido à lentidão e descaso das autoridades no julgamento do agressor e por 

deixar a vítima submetida ao ato de violência doméstica, o Brasil foi condenado pela 

Organização dos Estados Americanos (DIAS, 2008). 

De um caso com repercussão internacional surge a Lei Maria da Penha, como 

mecanismo de proteção às mulheres contra a violência doméstica e familiar, podendo 

ser enquadrada como vítima qualquer pessoa que se reconheça como pertencente ao 

sexo feminino, independentemente da orientação sexual, e que esteja em condição 

de inferioridade ou de vulnerabilidade em relação ao agressor (BRASIL, 2006). 

Devem ser destacados: o artigo 3º da Lei, que descreve quais são os direitos 

da mulher, basicamente os mesmos inerentes à pessoa humana; o artigo 5º, que 

define violência doméstica e familiar, podendo ocorrer por meio de qualquer ação ou 

omissão baseada em gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico, dano moral ou patrimonial; e o artigo 7º, que elenca as várias formas de 

manifestação dessa violência (BRASIL, 2006). 
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A partir do estabelecido no artigo 8º da Lei Maria da Penha, o combate e 

enfretamento da violência contra a mulher, através de políticas públicas, passou a ser 

um dever da União, Estados e Municípios de maneira articulada e conveniada com as 

organizações da sociedade civil, tendo em vista que o legislador teve a preocupação 

em estabelecer uma comunicação entre os vários setores governamentais e a 

sociedade, designando uma responsabilidade compartilhada em decorrência do tema 

ser transdisciplinar (BIANCHINI, 2014). 

Em relação à eficácia das medidas integradas de prevenção previstas no 

artigo 8º, merecem destaque: a previsão do inciso IV, que prevê o atendimento policial 

especializado, ressaltando-se a delegacia de atendimento à mulher; e o inciso VII, que 

estabelece a permanente capacitação das polícias civil e militar, guarda municipal, 

corpo de bombeiros e de todos os profissionais ligados à área da segurança pública, 

saúde, assistência social, educação, trabalho e educação, com o objetivo de um 

atendimento eficaz, acolhedor e sem preconceitos (BRASIL, 2006). 

A partir da Lei Maria da Penha, a vítima de violência passa a ter direito às 

medidas protetivas, que são providências cautelares, com o objetivo de retirar a 

mulher e filhos, se houver, do ambiente de conflito por meio de uma ordem judicial, 

onde, conforme os artigos 23 e 24, poderá ser encaminhada para um abrigo e 

programa de proteção, dispor de auxílio policial, restituição dos bens que lhe foram 

usurpados e, ainda, determinar a separação de corpos (BRASIL, 2006). 

A Lei Maria da Penha, além das medidas protetivas nos casos de violência 

doméstica, prevê vários direitos, como a garantida de uma acolhida e escuta 

qualificada de todos os profissionais que compõem a rede de atendimento às 

mulheres; preferência no acesso aos programas sociais, habitacionais e de emprego 

e renda; afastamento do trabalho com manutenção do vínculo empregatício por até 

seis meses, escolta policial quando houver necessidade; registrar a ocorrência; 

assistência judiciária pela Defensoria Pública, ter conhecimento de seus direitos e 

serviços de apoio que estejam à disposição (BRASIL, 2006). 

De acordo com a Lei Maria da Penha, a rede de atendimento às vítimas de 

violência pode ser formada por entidades governamentais e sociedade civil 

organizada, merecendo destaque os artigos 29 e 35, que elencam atores integrantes 

obrigatórios nesse processo, como juizados de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, centros de referência de atendimento à mulher, casas-abrigos, núcleos de 
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defensoria pública, serviços de saúde, centros de perícia médico-legal e delegacia 

especializados e centros de educação e reabilitação para os agressores (BRASIL, 

2006). 

 

2.5 Rede de apoio: conceituação e composição 

 

Ao abordar sobre redes, Faleiros (2009, p. 12) destaca que “o olhar de rede” 

é um olhar para a multidimensionalidade, “um olhar para as relações constitutivas da 

própria multidimensionalidade em seu processo de conflito e integração”. 

Hodiernamente, a ideia de trabalho com redes vem sendo fortalecida como 

meio obter uma resposta eficaz às demandas da sociedade. Neste contexto, tem-se 

a utilização do termo “redes” para conceituar uma organização de serviços e ações 

articuladas, sendo, também, conhecidas como redes de suporte social, solidariedade, 

ou, ainda, as primárias (MIOTO, 2002). 

As redes primárias merecem destaque por serem constituídas por todas as 

relações significativas que a pessoa vai estabelecendo cotidianamente ao longo da 

vida, como familiares, amigos, colegas de trabalho e vizinhos (FALEIROS, 2009). São 

muito importantes e devem ser consideradas pela rede de enfrentamento, pelo fato 

de quando a vítima de violência doméstica decide quebrar o silêncio, é nesta rede que 

vai buscar o primeiro apoio (FALEIROS, 2009). 

A rede de apoio ou enfrentamento à violência doméstica e familiar é uma 

estratégia de articulação de políticas públicas na perspectiva de gênero, assim como 

um espaço de apoio e qualificação profissional no combate a esse tipo de violência. 

Logo, governos e sociedade civil têm um papel importante na prevenção, combate e 

assistência, onde o trabalho em rede surge como uma solução para articulação e 

eficiência dos serviços em diferentes áreas e segmentos. 

No enfrentamento à violência doméstica e familiar, os participantes da rede 

são agentes governamentais e não-governamentais, (como organismos de políticas 

para as mulheres, ONGs feministas, movimentos de mulheres, conselhos dos direitos 

das mulheres, núcleos de enfrentamento ao tráfico de mulheres, etc.); além de ações 

em parcerias com universidades; órgãos federais, estaduais e municipais, além da 

rede de atendimento. 
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O conceito de Rede de atendimento se baseia em serviços de vários setores, 

com destaque às áreas de assistência social, justiça, segurança pública e saúde, 

voltadas à sociedade, que devem ser ofertadas buscando a melhoria e qualidade do 

atendimento, identificação e encaminhamento adequado das vítimas, diante do 

caráter multidimensional do problema. 

A atuação da rede é pautada a partir da Política Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres do Governo Federal. A I Conferência Nacional de 

Políticas para as Mulheres, realizada em 2004 pela Secretaria de Políticas para as 

Mulheres (SPM) e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), propõe 

uma ação ampla e articulada entre os quatro eixos estruturantes de atuação: 

prevenção, assistência, combate e garantia de direitos humanos (BRASIL, 2011b). 

 

Figura 1 – Eixos Estruturantes da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra 
as Mulheres. 

 
Fonte: BRASIL, 2011b.  

 

A composição das redes de apoio ou de enfrentamento à violência doméstica 

e familiar incluem os serviços de atendimento em várias áreas (saúde, segurança 

pública, justiça, educação, assistência social, entre outros), instituições não-

governamentais e a sociedade civil, com fixação de eixos de trabalhos, criação de 

políticas públicas e adoção de medidas que venham a fortalecer meios de garantia 

dos direitos humanos das mulheres, a responsabilização dos agressores e o apoio às 

vítimas desse tipo de violência. 

Neste contexto, é importante a capacitação de cada um dos atores 

participantes da rede, para que tenham maior ciência de seu papel dentro de um 

atendimento humanizado para as vítimas de violência doméstica. 
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O desenvolvimento da rede está amparado no art. 8º da Lei nº 11.340/2006 

(Lei Maria da Penha), que prevê a criação de uma política pública objetivando coibir a 

violência doméstica, através de um conjunto articulado de ações da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, instituições não governamentais, além 

da “integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, 

trabalho e habitação” (BRASIL, 2006). 

Essa atuação da rede abrange não apenas uma atuação articulada dos entes 

públicos, como também de ações não governamentais em decorrência da 

responsabilidade social como ponto essencial de políticas públicas como meio de 

garantia de direitos. 

O art. 9º da Lei Maria da Penha prevê a assistência de forma articulada, 

conforme as diretrizes “previstas na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema 

Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública” (BRASIL, 2006), sendo 

necessário que esses serviços tenham um fluxo específico, respondendo às mulheres 

que necessitam de apoio e direcionamento em caso de violência doméstica. 

Portando, a rede tem por objetivo ações articuladas, com a integração dos 

participantes, estabelecimentos de fluxos de trabalho, para que possam, de maneira 

integral, realizar o combate e a prevenção da violência doméstica. Esta integração 

deve se pautar em diretrizes para evitar o estabelecimento de hierarquia, pois um 

serviço não é superior ao outro, sendo necessário que se tracem estratégias conjuntas 

que atendam a demanda da sociedade. 

Os participantes da rede dependem do território onde ela se forma, podendo 

abranger diversos serviços ligados às realidades locais. No estado do Pará, conforme 

sugestão do Ministério Público Estadual (PARÁ, 2020c), poderá haver a seguinte 

composição: Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Pará, 

Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SEGUP), Coordenadoria Estadual 

das Mulheres em situação de violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça 

do Estado do Pará, Delegacia da Mulher – DEAM, Promotoria de Justiça de Violência 

Doméstica e Familiar contra as Mulheres do Ministério Público Estadual, Central de 

Atendimento do Disque 180, Parapáz, Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à 

Violência de Gênero (NUGEN) da Defensoria Pública, OAB/PA, Conselhos tutelares, 

Casas abrigo, Centros de Referência de Assistência Social, entre outros. 
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Nesse âmbito, merece destaque a casa abrigo, que é um serviço de proteção 

de caráter sigiloso, cujo objetivo é acolher de forma provisória as vítimas de violência 

doméstica e seus filhos menores, que estejam em condição de ameaças de morte. O 

encaminhamento é feito pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – 

DEAM ou por ordem judicial, através da rede de serviço socioassistenciais. 

De acordo com o levantamento feito pelo Ministério Público Estadual (PARÁ, 

2020c), existem, no Pará, apenas quatro casas abrigo, e uma delas localiza-se no 

Município de Marabá, abrangendo a Mesorregião do Sudeste Paraense (Conceição 

do Araguaia, Floresta do Araguaia, Santa Maria das Barreira, Santana do Araguaia, 

Brejo Grande do Araguaia, Marabá, Palestina do Pará, São Domingos do Araguaia, 

São João do Araguaia, Abel Figueiredo, São Jesus do Tocantins, Dom Eliseu, 

Goianésia do Pará, Paragominas, Rondon do Pará, Ulianópolis, Água Azul do Norte, 

Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Parauapebas, Pau d’Arco, 

Piçarra, Redenção, Rio Maria, São Geraldo do Araguaia, Sapucaia, Xinguara, São 

Félix do Xingu, Bannach, Cumaru do Norte, Tucumã, Ourilândia do Norte, Breu 

Branco, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí). 

Além da casa abrigo destinada às mulheres vítimas de violência doméstica e 

familiar no Município de Marabá, também compõem a rede de atendimento: a 

Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), a Fundação 

Governamental para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social 

(PARAPÁZ), o Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), o 

Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher (CONDIM), o Ministério Público Estadual 

e a Patrulha Maria da Penha. 

 

2.6 Isolamento social: impacto para as vítimas de violência doméstica e 

familiar 

 

Conforme demonstrado no capítulo anterior, a violência doméstica e familiar 

é um aspecto negativo marcante em nossa sociedade, situação esta agravada em 

2020 com a pandemia da COVID-195, em virtude da adoção das medidas de 

 
5 Convém ressaltar que a presente pesquisa já havia sido iniciada quando o mundo foi surpreendido 

com a pandemia da COVID-19, detectado em Wuhan na China, em dezembro de 2019, causador da 
doença gerada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, tendo sido declarada em 30 de janeiro 
de 2020 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como caso de Emergência em Saúde Pública 
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contenção à propagação da doença, que deixaram as mulheres em condição de maior 

vulnerabilidade em seus lares. 

A pandemia alterou totalmente a vida das famílias, causando diversos 

impactos, dentre os quais repercussões psicológicas, onde a Organização das 

Nações Unidas emitiu alertas de aumento dos casos de violência doméstica, diante 

do isolamento social adotado por diversos países (WAKSMAN, 2020). 

Com essa nova realidade trazida pela pandemia, se fez necessário 

acrescentar este capítulo, abordando este período de distanciamento social, pois ele 

teve impacto direto tanto no desenvolvimento da ferramenta tecnológica, pois o 

aplicativo teve que abranger mais detalhes, quanto diante das novas questões 

envolvendo a violência doméstica e familiar. 

Diante desse cenário produzido pela pandemia do novo coronavírus, a 

pesquisa foi direcionada, também, à observação de outras formas de violência 

doméstica e familiar, devido a maior vulnerabilidade da mulher gerada pelo 

confinamento, o que ensejou algumas modificações e adaptações no projeto original 

da aplicação multiplataforma de apoio tecnológico e social às vítimas desse tipo de 

agressão. 

Com o confinamento de famílias, passou-se a divulgar na mídia o aumento da 

violência doméstica e familiar, surgindo a necessidade de uma reflexão sobre os 

impactos provocados pelo coronavírus, em razão da adoção de medidas de contenção 

da transmissão comunitária da doença, como o distanciamento social, o isolamento 

social, a quarentena e o lockdown, quanto da alteração legal, propiciando o uso da 

tecnologia como combate a esse tipo de violência. 

O isolamento social, segundo o Ministério da Saúde (2020), pode ser 

compreendido como uma medida que tem por objetivo isolar pessoas que estejam 

doentes, confirmadas ou com suspeita, ou que tenham tido contato com indivíduos 

infectados, retirando as pessoas do convívio social e, deste modo, impedindo a 

propagação do vírus. 

Dentre as medidas adotadas no combate à pandemia, o isolamento social foi 

considerado uma estratégia importante na busca do achatamento da curva de casos, 

evitando o colapso do sistema de saúde e a contaminação, isolando as pessoas na 

 
de Importância Internacional (ESPII), e como pandemia em 11 de março de 2020 (GARCIA; DUARTE, 
2020). 



37 
 

 

 

residência ou em unidades hospitalares, conforme orientação médica. A Figura 2, 

divulgada através da emissora BBC News (2020), evidencia que o achatamento da 

curva se faz necessário devido à capacidade do sistema de saúde. 

 
Figura 2 – Gráfico do achatamento da curva pelo isolamento social. 

 

Fonte: BBC News Brasil, 2020. 

 

A quarentena visa limitar a circulação de pessoas, e o funcionamento de 

certas atividades, de cumprimento obrigatório, pode ser aplicada de forma individual, 

para aquelas pessoas que estiveram em regiões ou lugares com confirmação da 

doença, ou coletivamente, aplicada a um bairro, cidade ou estado, conforme 

determinação das secretarias de saúde, que estipulam regras e prazos de duração. 

Como forma de evitar o contato físico entre as pessoas, outra medida adotada 

pauta-se no distanciamento social, de adesão voluntária, direcionado para grupos de 

riscos, com orientação para que maiores de 60 anos permaneçam em domicílio. A 

adoção do distanciamento social pressupõe condicionantes estabelecidas pelos 

governos para o funcionamento de atividades, serviços e para o atendimento no 

sistema de saúde. 

Caso os registros da doença causada pelo coronavírus alcancem índices 

elevados, mesmo com a adoção de medidas de combate, é possível estabelecer o 

lockdown, ou quarentena comunitária, de caráter obrigatório, que consiste na restrição 
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na circulação de pessoas, limitação da entrada ou saída dos territórios, excetuando o 

funcionamento dos serviços essenciais.6 

De acordo com o Instituto Patrícia Galvão (2020), em uma pesquisa realizada 

no período de distanciamento social, conforme dados levantados com as entrevistas 

realizadas, a pandemia fez elevarem as agressões físicas e verbais, a violência 

sexual, os ataques na internet e o assédio contra mulheres.7 

O documento “COVID-19 –Um olhar para gênero: Proteção da Saúde e dos 

Direitos Sexuais e Reprodutivos e Promoção da Igualdade de Gênero”, publicado pelo 

Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA, 2020), afirma que em decorrência 

do aumento das tensões familiares e do reflexo da questão financeira, as mulheres 

ficaram em situação de vulnerabilidade em razão da interrupção ou enfraquecimento 

dos serviços de proteção.8 

Abordar esta temática específica em um cenário pandêmico, fez-se 

necessário para revelar novas questões e, assim, ampliar o saber, como é o caso da 

violência doméstica e familiar no contexto da COVID-19; e, ainda, como esse 

problema de saúde global veio a incentivar, através de lei, a criação de ferramentas 

tecnológicas para o enfrentamento da violência contra as mulheres. 

A necessidade da ferramenta tecnológica proposta ficou mais latente, como 

forma de apoio às vítimas, diante de um fenômeno social, complexo e multifatorial, 

que atinge pessoas, famílias e comunidades indistintamente, onde as relações 

familiares ficaram tensionadas pela imposição de um confinamento social. 

 

 

 

 

 
6 De acordo com o Ministério da Saúde, Lockdown, na tradução literal, pode ser conceituado como 

confinamento ou fechamento total, constituindo uma medida radical, um bloqueio total de pessoas, 
utilizado no caso de aumento exponencial dos casos de COVID-19 (BRASIL, 2020f).  

7 O instituto Patrícia Galvão, organização social sem fins lucrativos, junto com o Instituto Locomotiva, 
realizou uma pesquisa sobre violência doméstica no período da pandemia, que foi divulgada em 
novembro de 2020, a qual apurou que neste novo cenário se tornou ainda mais difícil para as 
mulheres romper o ciclo da violência para 49% dos entrevistados. Também foi apurado que 75% dos 
entrevistados, ou 3 em cada 4 – o que equivale a 117 milhões de brasileiros – conhecem uma mulher 
vítima de agressões de um parceiro, seja atual ou ex. E 37% das mulheres entrevistadas afirmam já 
ter sofrido violência doméstica – ou cerca de 30 milhões de brasileiras.  

8 A UNFPA é a agência de saúde sexual e reprodutiva das Nações Unidas, realiza o combate à violência 
de gênero por meio colaboração junto aos governos, sistemas de justiça, OMS e parceiros 
humanitários. Em março de 2020, lançou uma nota técnica analisando o impacto da pandemia e 
como essa situação reflete nas desigualdades de gênero existentes para mulheres e meninas. 
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2.6 Enquadramento legal da COVID-19 no Brasil 

 

A pandemia da COVID-19, além da doença, obrigou a adoção de medidas de 

enfretamento e combate, provocando alguns problemas sociais, financeiros, 

econômicos e psicológicos em vários países e, neste contexto, a mídia passou a 

noticiar o aumento dos índices da violência doméstica, onde, conforme alerta da 

Organização Mundial de Saúde, as mulheres ficaram mais vulnerárias a esse tipo de 

agressão.  

Em pouco tempo a rotina das famílias foi alterada, as pessoas foram postas 

em quarentena ou distanciamento social, sendo estimado que no Brasil, mesmo diante 

das subnotificações dos registros, houve um aumento estimado de 50%, devido a 

fatores de risco, como: queda da renda, limitação dos serviços públicos, impacto 

econômico, entre outros (MELO et al., 2020). 

No Brasil, diante das notícias da infecção do novo coronavírus em diversos 

países, além dos alertas da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Ministério da 

Saúde (MS), em 22 de janeiro, acionou o seu Centro de Operações de Emergência 

(COE), com o objetivo de planejar medidas para o monitoramento da pandemia. Em 

3 de fevereiro de 2020, a doença causada pelo COVID-19 foi declarada Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

O Congresso Nacional, com o fim de organizar o aparato necessário para uma 

atuação preventiva, aprovou a Lei nº 13.979, de 06/02/2020, que dispôs sobre “as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019” (BRASIL, 

2020), introduzindo inovações à ordem Jurídica brasileira em decorrência da 

imposição de medidas de isolamento e quarentena; posteriormente, houve uma 

sucessão de Portarias, Resoluções e Medidas Provisórias que foram limitando as 

atividades e a circulação de pessoas. 

De acordo com a referida Lei, o isolamento deve consistir na separação de 

pessoas doentes ou contaminadas, e a quarentena deve ser adotada para restringir 

atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação (art. 2º, I e II). 

Ainda conforme os parágrafos do art. 3º, a efetivação das medidas 

necessárias deverá ser promovida pelas autoridades responsáveis, onde o § 1º, 
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estipula que tais medidas deveriam ser com base em “evidências científicas” e em 

“análises sobre as informações estratégicas em saúde” (BRASIL, 2020). 

Pela leitura da Lei nº 13.979, de 06/02/2020, identifica-se que o objetivo de 

sua criação foi a adoção de medidas visando combater o vírus e enfrentar a crise de 

saúde pública mundial que chegou no Brasil, orientando órgãos públicos e a própria 

sociedade sobre como proceder neste cenário excepcional. 

O Ministério da Saúde, em 11 de março de 2020, editou a Portaria MS nº 356, 

que se propôs a regulamentar e operacionalizar o disposto na Lei nº 13.979/2020, 

buscando definir conceitos mencionados na referida Lei, e orientar quanto a prazo, 

local e condições das medidas de enfrentamento à COVID-19. 

O Decreto Legislativo nº 06/2020, de 20/03/2020, reconheceu o estado de 

calamidade pública no País até 31 de dezembro de 2020, mantendo as restrições de 

locomoção de pessoas, do funcionamento de inúmeros estabelecimentos 

empresariais de diversos segmentos e de vários órgãos Públicos em diversos Estados 

da Federação. 

Como o Ministério da Saúde passou a divulgar várias diretrizes para o 

combate à COVID-19, na tentativa de frear a propagação do vírus, muitos municípios 

no Brasil, incluindo o estado do Pará, passaram a adotar medidas restritivas por meio 

de normas jurídicas, principalmente de isolamento social, como forma de evitar as 

aglomerações, em que atividades consideradas não essenciais foram 

temporariamente fechadas. 

No Pará, o Decreto Legislativo nº 02, de 20 de março de 2020, reconheceu a 

ocorrência do estado de calamidade pública, mantendo as medidas de enfrentamento 

à pandemia da COVID-19 no âmbito do Estado. 

Através do Decreto nº 729, de 5 de maio de 2020, inicialmente abrangendo 

apenas os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara do Pará, 

Castanhal, Santo Antônio do Tauá, Santa Izabel do Pará, Breves, Benevides e Vigia, 

foi instituído o lockdown pelo governo do estado do Pará, sendo permitida a 

locomoção de pessoas para aquisição de alimentos, remédios, produtos médico-

hospitalares, produtos de limpeza e higiene pessoal, consultas médicas, autorizadas 

a funcionar apenas as atividades e serviços essenciais, com estabelecimento de multa 

em caso de descumprimento. 
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O município de Marabá, com base na Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de 

fevereiro de 2020, que declarou emergência em saúde pública de importância 

nacional pelo Ministério da Saúde, em razão da infecção humana pelo novo 

coronavírus, resolve, em 18 de março de 2020, publicar o Decreto nº 22, suspendendo 

as aulas na rede pública e particular; e, através do Decreto nº 23 de mesma data, 

dispôs sobre medidas de enfrentamento do novo coronavírus, decretando a política 

do Isolamento social. 

Através de decretos posteriores, foram sendo flexibilizadas as medidas de 

enfrentamento à doença, onde no Decreto nº 125, de 06 de outubro de 2020, foi 

disposta a abertura gradual do comércio como medida necessária para a economia 

local, geração de emprego e bem-estar social, sendo fixadas condicionantes e 

protocolos obrigatórios de segurança, estando ainda impedidas de funcionar boates e 

casas noturnas. 

Em razão da COVID-19, a população foi orientanda a ficar em casa, evitando 

contato com outras pessoas e a propagação do vírus, além de impedir que indivíduos 

pudessem ser vetores do vírus para pessoas vulneráveis, como: idosos, 

imunodeprimidos ou pessoas com qualquer tipo de comorbidade. 

 

2.7 Pandemia, violência doméstica e reestruturação dos mecanismos legais de 

defesa 

 

Antes mesmo da pandemia, a sociedade brasileira já registrava altos índices 

de violência doméstica, que constitui uma das grandes violações de direitos humanos. 

Frequentemente, a mídia vem noticiando casos envolvendo crimes praticados contra 

mulheres, principalmente os ocorridos no âmbito doméstico. Esta violência está tão 

arraigada no cotidiano que “é tida por alguns como natural ou naturalizada” (PORTO, 

2010, p. 52). 

O Instituto de Pesquisa Data Senado (IPDS), por meio de seu observatório da 

mulher contra a violência, realizou um estudo buscando levantar dados sobre a 

atuação do governo, por meio de políticas públicas, no combate a essa violência que 

atinge vítimas das mais diferentes classes sociais. 

O estudo buscou identificar os fatores envolvidos nos casos de violência 

doméstica que influenciam na decisão da vítima de buscar ajuda e denunciar a 
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agressão. Os dados demonstraram que em 78% dos casos, os agressores são atuais 

companheiros, ex maridos ou namorados, e que as mulheres não denunciam por 

medo: “a) de sofrer mais violência (por parte tanto do agressor quanto por parte do 

Estado); b) do agressor sofrer violência por parte do Estado; c) de não conseguir 

sustentar a si e/ou aos filhos, ou de ser socialmente excluída” (IPDS, 2018)9. 

Na tentativa de combate ao vírus da COVID-19, e de impedir a propagação 

da doença, várias medidas de enfrentamento foram adotadas, como o isolamento 

social, situações que refletiram no relacionamento interpessoal, principalmente entre 

pessoas que moram na mesma habitação. 

A adoção do distanciamento social ou outra forma de enfrentamento da 

doença, segundo a ONU (2020), gerou repercussões negativas não apenas para a 

economia, mas para a vida em sociedade, pois no contexto de pandemia, foi divulgado 

um aumento de casos de violência nos lares, preocupando organizações 

internacionais, estudiosos, governos e a sociedade como um todo. 

Em decorrência do temor de uma crescente propagação da doença e o 

colapso no sistema de saúde, serviços como creches, escolas, e universidades foram 

suspensos, além de que, atividades consideradas não essenciais tiveram seu 

funcionamento interrompido, o que reduziu o contato social da vítima, que passou a 

conviver mais tempo com o agressor. 

A convivência restrita ao âmbito familiar aumentou o nível de estresse nos 

lares decorrente de vários fatores, como medo do futuro, gerado pela redução da 

renda e temores da COVID-19, isolamento social, sobrecarga feminina com o trabalho 

doméstico, situações que dificultaram a possibilidade de denúncia de forma segura e 

provocaram debates sobre alternativas de combate à violência doméstica (GALVANI, 

2020). 

O Fundo de População das Nações Unidas, em 25 de março de 2020, advertiu 

para a necessidade de encontrar meios de proteção para as mulheres e meninas 

diante dos riscos gerados pelo enfraquecimento dos serviços na pandemia. 

 
9 O Instituto DataSenado foi criado em 2005 com o objetivo de acompanhar, por meio de pesquisas, 

enquetes e análises, a opinião pública brasileira sobre a atuação do Senado Federal, ligados com 
temas em discussão no Congresso Nacional. O DataSenado em 2017 entrevistou 1.116 mulheres 
por meio de ligações para telefones fixos e móveis, para composição de dados da sétima pesquisa 
e em 2018, realizou 19 entrevistas em profundidade com autoridades relacionadas a órgãos atuantes 
no enfrentamento à violência contra as mulheres nas cidades de Feira de Santana/BA, Goiânia/GO, 
Palmas/TO, Santa Maria/RS e Lavras/MG, para composição da pesquisa divulgada em março de 
2018. 
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Em 06 de abril de 2020, Antônio Guterres, Secretário-Geral das Nações 

Unidas (ONU), alertou sobre o impacto da pandemia do coronavírus para as mulheres 

que estariam mais vulneráveis à violência doméstica, solicitando que fossem adotadas 

medidas de combate mesmo diante do cenário de quarentena imposto pelos governos 

como forma de enfrentamento da COVID-19 (FUNDO DE POPULAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2020). 

Em consulta sobre o tema nas redes sociais, internet e imprensa, vários são 

os relatos de aumento dos casos de violência doméstica em vários lugares do mundo, 

onde, no Brasil, com base nos dados fornecidos pela Ouvidoria Nacional dos Direitos 

Humanos (ONDH), do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

(MMFDH, 2020), entre os dias 1º e 25 de março, foi constatado um aumento de 18% 

no número de denúncias registradas pelos serviços Disque 100 e Ligue 180. 

Entretanto, apesar dos esforços na implantação de canais de denúncias, 

conforme levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 

2020), os registros oficiais de violência doméstica foram reduzindo nos diversos 

estados da federação, o que comprova a dificuldade encontrada pelas vítimas em 

denunciar e buscar as medidas protetivas de urgência. 

Mesmo diante das possibilidades de novos canais de denúncia, as 

subnotificações da violência doméstica, principalmente no período de pandemia, 

constituem um fator que não pode ser ignorado (AMAZÔNIA REAL et al., 2020). A 

adoção do isolamento social reduziu a oferta de serviços públicos e a circulação de 

pessoas, dificultando para as vítimas a realização do registro da violência, o que 

impede a precisão na coleta de dados sobre esse tipo de agressão. 

O enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, conforme previsto na 

Lei Maria da Penha, requer uma ação articulada do Poder Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública com outras áreas, como segurança pública, 

assistência social e saúde, devido ao caráter multidimensional necessário para o 

rompimento do ciclo da violência. 

O cenário pandêmico acabou por revelar relações abusivas onde as mulheres 

não conseguiam se enxergar em tal situação. O tensionamento do convívio maior no 

lar aflorou problemas muitas vezes ignorados, nos quais a vítima não tem coragem de 

comunicar o sofrimento. Entretanto, com vizinhos convivendo mais tempo, pelo fato 
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de também estarem em casa, passou-se a encorajar por meio de campanhas que 

denunciem às autoridades policiais, situações em que percebam os abusos. 

A imposição do isolamento social como forma de frear a pandemia da COVID-

19, trouxe à tona o debate sobre a questão da desigualdade na divisão de tarefas 

domésticas, que gera uma sobrecarrega nas mulheres nos cuidados domésticos, de 

igual modo, para aquelas que passaram a laborar em regime de home office, ou no 

trabalho informal, devido ao aumento do tempo de convívio com as pessoas em casa. 

A fragilidade dos serviços de apoio às vítimas também mereceu reflexões por 

ocasião da pandemia da COVID-19, pois setores como assistência social, segurança 

pública, saúde e justiça, com as restrições impostas pelo isolamento social, reduziram 

a oferta de seus serviços que, mesmo antes do estado pandêmico, já possuíam certa 

limitação, como no caso do município de Marabá, que possui apenas uma delegacia 

de atendimento à Mulher. 

Em 26 de março de 2020, o município de Marabá, através da Lei nº 17.965, 

dispôs sobre a obrigatoriedade de afixação de cartaz em estabelecimentos no 

município com o aviso dos números do disque denúncia da violência contra a mulher, 

o disque 180, como meio de combate à violência doméstica. 

O cenário de pandemia acelerou a busca de outros meios de combate à 

violência doméstica no País, onde a tecnologia surge como uma ferramenta 

importante de apoio diante do crescente uso da internet, smartphones, aplicativos e 

redes sociais, revelando um campo vasto para desenvolvimento de projetos que 

venham a implementar serviços mais eficientes. 

A Lei nº 14.022/20, de 07 de julho de 2020, estabeleceu que, enquanto durar 

o estado de emergência de saúde, todos os prazos processuais deverão ser mantidos 

e considerados urgentes, e o registro da ocorrência poderá “ser realizado por meio 

eletrônico ou por meio de número de telefone de emergência designado para tal fim 

pelos órgãos de segurança pública”. 

Através dessa lei surge a possibilidade de atendimento às vítimas de forma 

remota, quando não for possível realizá-lo de forma presencial, apenas com limitação 

dessa extensão aos casos que envolvam: feminicídio; lesão corporal de natureza 

grave, gravíssima ou seguida de morte; ameaça com arma de fogo; corrupção de 

menores e estupro (BRASIL, 2020). 
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Com a referida Lei, passou a ser possível o registro de ocorrências por meio 

eletrônico, pensado, a princípio, como meio de garantir os mecanismos de prevenção 

e repressão à violência doméstica e familiar durante o estado de emergência de 

saúde, enfatizando a necessidade de celeridade com um prazo máximo de 48 horas, 

para encaminhamento das denúncias recebidas na esfera federal pela Central de 

Atendimento à Mulher, no Ligue 180. 

Mesmo tendo sido criada a lei para o período da pandemia, não se pode 

olvidar que surge a possibilidade de inovação nos procedimentos ligados ao 

atendimento e apoio às vítimas de violência doméstica, permitindo a troca de 

informações online e o registro da violência de forma remota, além, de a vítima poder 

requisitar medidas protetivas urgentes à autoridade competente através de 

dispositivos de comunicação com atendimento remoto. 

De maneira inovadora, o art. 3º da nº 14.022/20 permite o registro do Boletim 

de Ocorrência eletrônico para casos de violência doméstica, posteriormente validados 

pela autoridade policial, acarretando segurança jurídica ao registro, que passou a ser 

considerado um ato válido. Abrindo a possibilidade para o atendimento remoto, 

propicia que a própria vítima solicite, com suas próprias palavras, as medidas 

protetivas (IBRAHIN; BORGES, 2020). 

Através da referida lei, os órgãos de segurança pública devem ofertar canais 

de comunicação que possibilitem uma interação simultânea, com a viabilidade de 

compartilhamento de documentos para o atendimento virtual das situações descritas 

no texto legal. 

A autoridade competente, ao tomar conhecimento da violência doméstica, 

independente da autorização da vítima, poderá comunicar ao Ministério Público e ao 

Poder Judiciário, sendo possível a notificação do ofensor também por meios 

eletrônicos. Essas medidas são apenas uma faculdade, cabendo aos órgãos 

integrantes do sistema de justiça, optarem pela adoção dos procedimentos. 

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) lançou 

plataformas digitais dos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional dos Direitos 

Humanos (ODNH): o aplicativo Direitos Humanos BR e o site ouvidoria.mdh.gov.br, 

que também podem ser acessados nos endereços disque100.mdh.gov.br e 

ligue180.mdh.gov.br, através dos quais qualquer pessoa poderá realizar a denúncia 

de caso de violência doméstica e familiar. 
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Entretanto, é preciso buscar o aperfeiçoamento de meios tecnológicos, com a 

ampliação das possibilidades de enfrentamento à violência doméstica e familiar, que 

possam ir além do oferecimento de denúncias, mas a interligação de redes de apoio, 

com treinamento de equipes de orientação e prevenção, com ampla divulgação dos 

serviços e meios disponíveis, conectando e apoiando as vítimas. 

A pandemia acelerou o surgimento de novos aplicativos digitais, pensados 

como formas de auxílio no enfrentamento da violência doméstica no mercado global. 

Neste viés, dos dispositivos digitais conectados à IoT, também merecem destaque os 

assistentes virtuais (Alexa, Siri, Google Home, etc.), ou os non-humanoid robots 

(bots), as lâmpadas inteligentes, chaleiras automáticas, câmeras de segurança, 

alertas de sinais vitais, entre outros (BECKER, 2010). 

Os movimentos feministas da atualidade têm usado a internet com frequência 

para divulgar suas pautas, promover debates e engajamento na luta pelos direitos das 

mulheres, no chamado ciberativismo. 

A amplitude da definição do ciberativismo é devido as atividades ocorrerem 

no meio digital, usando a internet como principal canal de comunicação, envolvendo 

grupos, organizações e movimentos sociais, organizados em três pilares: 

conscientização/apoio, organização/mobilização e ação/reação (BECKER, 2010). 

A internet passou a ser de grande importância no combate à violência 

doméstica e familiar, pois, conectados a ela, dispositivos móveis permitem muitas 

possibilidades de comunicação e de trocas de informações, conectando usuários com 

interesses afins, constituindo um apoio no enfrentamento desse problema. 

Com o uso da tecnologia, projetos visando garantir a segurança das mulheres 

passaram a ser desenvolvidos, como, por exemplo, o projeto Âmago que oferta, por 

meio de parcerias, o botão de pânico, que conectado via bluetooth ao aplicativo, 

quando acionado informa para cinco pessoas de confiança previamente cadastradas, 

a localização da mulher e emite um alerta via mensagem. 

Empresas têm buscado apoio em startups na criação de canais ou de 

aplicativos voltados para suas funcionárias, para que possam denunciar uma relação 

abusiva e buscar apoio. A startup “Mete a Colher” desenvolveu uma ferramenta de 

assistência social “Tina”, utilizada pela Natura e Avon, contendo uma cartilha e 

orientações de como proceder em caso de violência, destinada, também, às 

consultoras. 
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A tecnologia também tem sido alvo de busca dos órgãos de segurança 

pública, para a modernização de suas estruturas e procedimentos que venham a 

otimizar as ações de prevenção e combate à violência. Nesse contexto, verifica-se 

que em muitos lugares tem sido utilizado o botão do pânico, um dispositivo ligado a 

uma central que, uma vez acionado, repassa a informação georreferenciada pelo GPS 

da localização da vítima. 

Apesar dos avanços e da existência de alguns projetos divulgados na mídia, 

estamos diante de um campo vasto, onde através da tecnologia é possível criar 

ferramentas de apoio ao combate à violência doméstica, desenvolvendo uma forma 

de integração entre os órgãos envolvidos, com levantamento de dados mais precisos 

na análise deste tipo de violência. 

É evidente a necessidade de mecanismos tecnológicos para combater e 

prevenir a violência doméstica e familiar, assim como trazer efetividade à Lei nº 

11.340/2006, que prevê, em seu Art. 8º, um conjunto articulado de ações da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de ações não governamentais e, 

ainda, a construção de uma rede de apoio. 

Em virtude do alto índice de violência doméstica, busca-se mecanismos 

tecnológicos eficazes no combate a este tipo de violência. Deste modo, toda vez que 

se projeta um aplicativo, deve-se adaptá-lo à realidade local, prezando por um 

atendimento eficaz às vítimas, pautado na legalidade. 
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3 PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE APLICATIVOS RELACIONADOS COM A 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR  

 

Com clarividência, o uso da tecnologia constitui uma realidade cada dia mais 

presente na sociedade, representando uma ferramenta eficiente no combate a todos 

os tipos de violência, em especial à doméstica e familiar. Deste modo, a presente 

prospecção foi realizada objetivando levantar as ferramentas tecnológicas existentes 

no País, destinadas à violência doméstica, bem como conhecer suas deficiências e 

limitações; e, dentre elas, quais possuem o devido registro do programa de 

computador junto ao INPI. 

Esse levantamento se faz necessário para que se possa, com base nos dados 

levantados, construir uma ferramenta tecnológica local que venha impactar a 

comunidade e trazer maior efetividade ao combate à violência doméstica e familiar. 

Deste modo, foi realizada uma prospecção tecnológica em duas etapas: a 

primeira no site http://www.inpi.gov.br do INPI – Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial, e a segunda, no Google play que é um serviço de distribuição de aplicativos, 

jogos, livros e filmes operado pela Google. 

A realização de prospecção tecnológica do depósito de patentes e de registro 

de programas de computador de aplicativos direcionados à violência doméstica, tem 

por objetivo realizar uma análise prospectiva dos registros de programas de 

computador relacionados com o desenvolvimento de aplicativos utilizados no combate 

à violência contra a mulher e, para tanto, foi primeiramente realizada uma pesquisa 

no site do INPI. 

Foram utilizadas como palavras-chave: Violência doméstica ou familiar e 

mulher, com os operadores boleanos “or” e “and”, sendo apenas considerados dados 

relevantes as patentes ou programas de computador relacionados com o objeto da 

pesquisa. 

A Tabela 1 mostra os resultados encontrados na busca tanto de patentes 

como de programa de computador, relacionados diretamente com a questão da 

violência doméstica. 
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Tabela 1 – Pesquisa/prospecção na plataforma do INPI. 

PALAVRAS-CHAVE INPI 

VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA 

“OR” 

FAMILIAR 

MULHER 

“OR” 

MULHERES 

PATENTE 

PROGRAMA 

DE 

COMPUTADOR 

X X  1 1 

X   0 3 

  X 1 5 

Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Merecem destaque os registros de programa de computador relacionados 

diretamente com a violência doméstica, o SOS Mulher da Polícia Militar de São Paulo, 

o Aplicativo Denuncie Mulher Amapá, do Ministério Público do Amapá, MP- Mulher 

protegida e o CIVID – Cadastro Integrado de Violência Doméstica. 

Todos têm em comum a geração de dados em relação à violência doméstica, 

sendo que os três primeiros possuem o botão de pânico ligado à polícia, além de 

informações sobre os direitos das mulheres e procedimentos que podem ser adotados 

em caso de violência doméstica. 

Em segunda etapa, foi realizada uma pesquisa na Google Play Store, loja 

virtual oficial de apps para smartphones e tablets com sistema operacional Android, 

onde se constatou um número razoável de aplicativos em plataforma de distribuição 

digital, dentre este apenas um está na base de registro do INPI. 

O aplicativo SOS Mulher da Polícia Militar de São Paulo possui registro no 

INPI quanto a programa de computador e está sendo disponibilizado na plataforma do 

Google Play. 

Ressalta-se que a pesquisa do Google Play Store limitou-se a aplicativos com 

funcionamento no Brasil, inclusive porque é realizado um comparativo com o banco 

de dados do INPI. 

Foi observado que todos eles possuem algumas funções em comum, como o 

botão do pânico, interligado a alguma central de polícia, ou o envio de socorro para 

uma rede de amigos previamente cadastrada. 

Quanto ao relato da violência sofrida, verifica-se que em muitos se restringe 

à troca de experiência entre as vítimas, ou testes para identificação se a pessoa está 

em um relacionamento abusivo, com indicação ao final dos lugares que podem ser 

procurados para solicitar ajuda e tomar as medidas cabíveis. 
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E, ainda, constatou-se que, apesar de possuírem funções em comum, 

nenhuma das aplicações realizam a interligação com a rede de apoio ou possibilitam 

uma ferramenta de protocolo de acolhimento nas Delegacias Especializadas no 

atendimento à Mulher. 

Alguns possuem a possibilidade de fazer uma denúncia pela própria vítima ou 

de maneira anônima, que é enviada para as autoridades que avaliarão o teor dos fatos 

e entrarão em contato, porém, mesmos nestes casos, pelos comentários nos apps, 

ocorre travamento no envio, não há possibilidade de envio de imagens e documentos 

ou não há retorno imediato. 

Portanto, ao se fazer a prospecção no Google Play Store, foram selecionados 

20 aplicativos que estão disponíveis para download, ligados diretamente à questão da 

violência doméstica, sendo encontrado o seguinte resultado: 

 

Gráfico 1 – Quantidade de aplicativos que permitem acesso sem prévio cadastro. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Tabela 2 – Permite o acesso sem cadastro? 
Permite o acesso 

sem cadastro? 
Ocorrência % 

Sim 15 62,50 

Não 9 37,50 

Total 24 100,00 

Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Sim
62%

Não
38%

Permite o acesso sem cadastro?

Sim

Não
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O Gráfico 1 representa a pesquisa dentre os aplicativos avaliados, quais os 

que têm como requisito para utilização, um prévio cadastro, geralmente onde é 

requerido o nome completo e CPF, para poder ser autorizado o acesso às 

funcionalidades. 

O Gráfico 2 mostra os aplicativos que não limitam o cadastro e, assim, 

autorizam qualquer pessoa a se cadastrar ou não. 

 

Gráfico 2 – Quantidade de aplicativos que não limitam o cadastro. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Tabela 3 – Qualquer Pessoa pode se cadastrar? 
Qualquer Pessoa 

pode se cadastrar? 
Ocorrência % 

Sim 20 83,33 

Não 4 16,67 

Total 24 100,00 

 Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Conforme descrito, o Gráfico 2 representa o percentual de aplicativos que não 

limitam o cadastro, pois encontramos alguns aplicativos que são direcionados 

somente para mulheres e que já possuem medidas protetivas, sendo mais eficazes 

para controle e verificação sobre as medidas estarem sendo respeitadas. 

O Gráfico 3 mostra o percentual dos aplicativos que estão funcionando 

corretamente e, nesse sentido, mostram-se úteis no combate à violência contra a 

mulher. 

Sim
83%

Não
17%

Qualquer Pessoa pode se cadastrar?

Sim

Não
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Gráfico 3 – Aplicativos que estão em funcionamento. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Tabela 4 – Está Funcionando Corretamente? 
Está Funcionando 

Corretamente? 
Ocorrência % 

Sim 14 58,33 

Não 10 41,67 

Total 24 100,00 

 Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

O Gráfico 3 mostra os percentuais dos aplicativos que estão em 

funcionamento, sendo que muitos não foram devidamente atualizados ou ainda 

possuem algumas falhas na execução de suas tarefas. 

Já o Gráfico 4 mostra o grau de abrangência territorial dos aplicativos, visto 

que somente um percentual pequeno possui abrangência em todo o País. 

 

 

 

 

 

 

  

Sim
58%

Não
42%

Está Funcionando Corretamente?

Sim

Não
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Gráfico 4 – Aplicativos com o grau de abrangência. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Tabela 5 – Funciona em Todo o País? 
Funciona em Todo 

o País? 
Ocorrência % 

Sim 7 29,17 

Não 17 70,83 

Total 24 100,00 

Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

O Gráfico 4 demostra a abrangência dos aplicativos, sendo verificado que a 

maior parte é limitada ao território onde foi desenvolvido. 

O Gráfico 5 mostra a quantidade de aplicativos que possuem o botão SOS, 

ou botão do Pânico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim
29%

Não
71%

Funciona em Todo o Pais?

Sim

Não



54 
 

 

 

Gráfico 5 – Quantidade de aplicativos que possuem o botão SOS (Pânico). 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Tabela 6 – Botão SOS. 

Botão SOS Ocorrência % 

Sim 16 66,67 

Não 8 33,33 

Total 24 100,00 

Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Conforme descrito, o Gráfico 5 mostra o percentual de aplicativos que 

possuem a opção do botão SOS (Pânico). Esse botão é de extrema importância pelo 

fato de, ao ser acionado pela vítima, quem receber o alerta, seja os números 

cadastrados ou as autoridades policiais, poderá se dirigir até o local onde a ocorrência 

fora realizada. 

O Gráfico 6 mostra quantidade de aplicativos nos quais há a possibilidade de 

realizar Denúncia pelo aplicativo ou não.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim
67%

Não
33%

Botão SOS

Sim

Não
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Gráfico 6 – Quantidade de aplicativos com possibilidade de Denúncia. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 
Tabela 7 – Denúncia. 

Denúncia Ocorrência % 

Sim 6 25,00 

Não 18 75,00 

Total 24 100,00 

Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

O Gráfico 6, conforme comentado, representa o percentual de aplicativos que 

permitem de alguma forma o envio de denúncia, podendo ser através de um e-mail, 

relato da vítima ou denúncia anônima, até mesmo por parte de qualquer pessoa. 

O Gráfico 7 mostra o percentual de aplicativos que possuem a opção de relato 

ou depoimento das vítimas com o fim de fortalecer outras mulheres. 
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Não
75%

Denúncia
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Não
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Gráfico 7 – Quantidade de aplicativos que possuem Opção de Relato/ 
Depoimento das Vítimas. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Tabela 8 – Relatos/ Depoimentos/ Chat Vítimas. 
Relatos/ Depoimentos/ 

Chat Vítimas 
Ocorrência % 

Sim 5 20,83 

Não 19 79,17 

Total 24 100,00 

Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Conforme descrito, o Gráfico 7 indica quais os aplicativos que possuem a 

possibilidade de as vítimas relatarem sua situação, bem como participarem de chat 

com outras mulheres que passaram ou estão atravessando situações de 

vulnerabilidade. 

Por sua vez, o Gráfico 8 mostra o percentual de aplicativos que possuem a 

opção de enviar imagens ou áudios como prova da violência sofrida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim
21%

Não
79%

Relatos/ Depoimentos/ Chat Vítimas

Sim

Não
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Gráfico 8 – Aplicativos com possibilidade de envio de imagens ou áudios. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

 Tabela 9 – Envia imagens ou áudios. 
Envia imagens ou 

áudios 
Ocorrência % 

Sim 6 25,00 

Não 18 75,00 

Total 24 100,00 

 Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

O Gráfico 8 indica quais os aplicativos que têm a possibilidade do envio de 

imagens ou áudios ligados à violência que a vítima sofrera, geralmente relacionados 

ao botão de pânico, que permite ativar a geolocalização da vítima, como forma de 

orientação à polícia para a localização da ocorrência. 

O Gráfico 9 mostra o percentual de aplicativos que possuem listas de números 

de telefones úteis, tais como: autoridades policiais, delegacias especializadas no 

combate à violência contra a mulher, dentre outros. 
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Gráfico 9 – Aplicativos que possuem listas de telefones úteis. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Tabela 10 – Telefones Úteis.  

Telefones Úteis Ocorrência % 

Sim 10 41,67 

Não 14 58,33 

Total 24 100,00 

Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Conforme descrito, o Gráfico 9 informa quantos aplicativos trazem um 

informativo contendo telefones úteis para as vítimas, como das Delegacias 

Especializadas no Atendimento à Mulher, das Promotorias e demais órgãos que 

podem ser acessados pelas mulheres. 

O Gráfico 10 mostra o percentual dos aplicativos que possuem a opção de 

retorno dos comentários dos usuários, sejam elogios ou críticas, por parte do suporte 

do aplicativo. 
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Gráfico 10 – Aplicativos que possuem feedback do suporte. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Tabela 11 – Feed Back do Suporte. 
Feed Back do 

Suporte 
Ocorrência % 

Sim 9 37,50 

Não 15 62,50 

Total 24 100,00 

 Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

O Gráfico 10 foi elaborado através da observação realizada na plataforma do 

próprio Google Play Store, onde os usuários têm a possibilidade de relatar as falhas 

ou dificuldades que tiveram quando foram acessar o aplicativo que está disponível 

para download. Foi observado, dentre os aplicativos selecionados, em quais existiam 

respostas aos questionamentos feitos pelos usuários, se o suporte oferecia feedback, 

inclusive relatando as atualizações que podem estar sendo desenvolvidas. 

O Gráfico 11 apresenta o grau de satisfação dos usuários dos aplicativos 

prospectados, utilizando-se uma escala de 01 a 05, conforme estabelecido pela 

Google. Essa mensuração é realizada com base nos comentários e pontuação que os 

próprios usuários atribuem ao aplicativo com base na funcionabilidade, eficácia e 

praticidade dos apps, dentro do que a aplicação se propõe.  
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Gráfico 11 – Avaliação dos aplicativos feita pelos usuários. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 
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Tabela 12 – Avaliações dos Aplicativos. 

Nome do App Avaliação 
Qtd. Pessoas 

Avaliaram 

SOS Mulher Brasil 0,0 0,0 

SOS Mulher Juá 0,0 0,0 

Ama Maria 0,0 0,0 

SOS Maria da Penha 0,0 0,0 

Musa Não a Violência 
Doméstica 

1,0 5 

Me Respeita! 1,7 7 

SOS - Lei Maria da Penha 2,5 22 

SOS Mulher PM-SP 3,2 182 

Juntas 3,3 68 

PMSC Cidadão 3,5 506 

Mulheres Unidas 3,8 6 

PLP 2.0 3,9 48 

Penhas 4,0 95 

Portal da Mulher 
Amazonense 

4,0 18 

Lei Maria da Penha 4,2 24 

Bem Querer Mulher 4,2 16 

Salve Maria-PI 4,5 258 

Salve Maria-MG 4,5 61 

MG Mulher 4,5 15 

SOS Mulher MP-AM 4,6 50 

SOS Mulher PB 4,6 19 

Concientizando 4,9 108 

Violentômetro 5,0 34 

Resista, Mulher! 5,0 8 

Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

O Gráfico 11 indica o grau de satisfação dos usuários registrados no Google 

Play Store, essa métrica é realizada através de pontuação atribuída ao aplicativo, 

dentre os aplicativos selecionados, aqueles ligados aos objetivos da presente 

pesquisa, verifica-se que, de uma escala de 0 a 5, muitos aplicativos foram bem 

avaliados. Ressaltando-se que, mesmo os mais bens avaliados, podem apresentar 

algumas falhas, mas pela ideia da solução que buscam alcançar, recebem boas 

avaliações em seu contexto. 

Da análise dos dados constatou-se que, apesar de já disponibilizados alguns 

aplicativos relacionados com a violência doméstica e familiar no Google Play Store, 

ainda é possível desenvolver uma plataforma tecnológica que forneça apoio social, 

jurídico e de apoio às vítimas de violência doméstica e familiar, que acarrete uma 
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inovação no protocolo de atendimento e que, ainda, promova a interligação da Rede 

de apoio no Município de Marabá, no Estado do Pará.  
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4 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS  

 

Diante do exposto nos capítulos anteriores, constata-se que a utilização de 

aplicativo no combate à violência doméstica e familiar é uma realidade no mundo 

moderno e seu bom funcionamento depende da utilização por parte das vítimas, de 

acordo com as demandas locais. Pensando neste aspecto, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas no município de Marabá, localizado no Estado do Pará, 

situado na região do Carajás, historicamente conhecida pela violência, e destas foram 

colhidas as análises desenvolvidas no presente capítulo.  

Os dados foram extraídos das visitas técnicas realizadas: à Delegacia de 

Atendimento Especializado – DEAM, à 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá – 

Tribunal de Justiça do Estado; à Fundação Parápaz, à Patrulha Maria da Penha, à 

OAB/PA subseção Marabá e ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 

CONDIM, que serviram de base para a construção da plataforma de apoio tecnológico 

e social às vítimas de violência doméstica e familiar. 

A construção do objeto, conforme Brandão (2000), está ligada à habilidade de 

escolha de alternativa metodológica apropriada para a análise do que se propõe. 

Nesse contexto, somente com a interpretação adequada dos resultados obtidos por 

meio dos instrumentos utilizados na pesquisa, pode-se chegar a uma conclusão com 

segurança e confiabilidade. 

Para a realização de uma pesquisa de caráter qualitativo, são realizadas 

entrevistas, geralmente semiestruturadas, de acordo com os critérios definidos para a 

investigação proposta e dos sujeitos a serem entrevistados. A pesquisa gerada pelo 

trabalho teve como objeto de estudo identificar as demandas para a efetividade da Lei 

Maria da Penha no Município de Marabá, partindo da análise de alguns componentes 

da rede de apoio e como uma ferramenta tecnológica poderia contribuir para as 

lacunas identificadas.  

Objetivando compreender o funcionamento dos órgãos que envolvem a 

presente pesquisa, e o olhar pela percepção das demandas, buscou-se esclarecer o 

papel desempenhado por cada um deles frente à violência doméstica. 
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4.1 Delegacia Especializada no Atendimento às Mulheres – DEAM 

 

Em visita técnica à Delegacia Especializada no Atendimento às Mulheres – 

DEAM, realizou-se entrevista com o objetivo de levantamento das demandas e dos 

horários de maior incidência de registros de casos, bem como uma ferramenta 

tecnológica poderia contribuir para o enfrentamento da violência doméstica e familiar, 

através de conversas com a delegada da época Dra. Simone Felinto França. 

Foi apurado que, no município de Marabá, funciona apenas uma DEAM10, 

com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00h às 18:00h, 

não existindo plantões de 24h e não funcionando aos sábados, domingos e feriados. 

A delegacia, a partir do segundo semestre de 2018, passou a funcionar no 

centro integrado do Propaz11, atualmente fundação Parápaz, contando com uma 

assistente social que faz a escuta, triagem e encaminhamentos; psicóloga e Patrulha 

Maria da Penha, estando previsto, também, que sejam oferecidos os serviços de 

perícia e exames de corpo de delito. Dependendo da demanda, o apoio psicológico 

também é realizado pelo Centro de Referência em Assistência Social – CRAS. 

O atendimento realizado pela equipe de apoio do Parápaz ocorre das 08:00h 

às 14:00h, de segunda a sexta-feira. No atendimento é feita a escuta pela assistente 

social que analisa a situação vivida pela mulher e realiza os encaminhamentos. 

Entretanto, em alguns casos, as mulheres apenas relatam seus problemas oriundos 

do relacionamento, mas resistem em registrar um boletim de ocorrência. Tal fato pode 

se dar por diversos motivos, como a questão do agressor ser o provedor da renda, a 

existência de filhos menores e a falta de apoio da família.  

Em outros atendimentos, após a escuta, as vítimas realizam o registro da 

agressão, mas não têm noção dos seus direitos e possuem um equivocado 

entendimento de que o simples boletim de ocorrência resolverá o problema de forma 

simplificada, como questões relacionadas à divisão de bens.  

 
10 Na época da entrevista, a DEAM não tinha plantão de 24 horas aos finais de semana, pois esse novo 

horário só passou a ser oferecido a partir de 23 de outubro de 2020.  
11 De acordo com informações contidas no site do Parápaz, o Pro paz surgiu em 2004 como programa 

de governo vinculado à Casa Civil, estabelecido por meio do Decreto nº 1.046, de 04 de junho de 
2004, transformado em política de Estado em 2013, regulamentado pela Lei n° 7.773, sancionada 
em 23 de dezembro de 2013. Em 2015, o Pro Paz passou a ser Fundação, tendo sua criação 
autorizada pela Lei nº 8.097, de 1º de janeiro de 2015, e em 27 de setembro de 2019 foi sancionada 
a Lei nº 8.898 pela Assembleia Legislativa do Pará, que institui nova nomenclatura à Fundação 
Propaz, passando a se chamar ParáPaz. 
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Quando constatado a gravidade da situação e o risco de morte para vítima, e 

caso ela  não tenha ou não queira o apoio familiar, é feito o encaminhamento ao abrigo 

em que as mulheres poderão permanecer com seus filhos por até 90 (noventa) dias 

ou por prazo prorrogado em caso de necessidade. Em alguns casos, se faz necessário 

que a vítima tenha acompanhamento policial para retirar seus pertences de casa, 

afastando-se do agressor. 

Os dias e horários de maior ocorrência de violência doméstica e familiar são 

aos finais de semana e no horário noturno, durante os demais dias. Esses horários 

coincidem com a saída do trabalho, dos bares e/ou de festas, dependendo do estilo 

de vida do agressor. 

A implantação do polo integrado Propaz trouxe melhorias para os serviços de 

atendimento à vítima de violência doméstica, completando o trabalho já realizado pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a coordenadoria, e do Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social. Porém, mesmo com o oferecimento 

destes serviços, as mulheres não têm o devido conhecimento de como funciona esse 

projeto e do aparato psicossocial e jurídico disponíveis na rede de atendimento. 

Segundo a delegada, um dos maiores desafios para as vítimas de violência 

doméstica e familiar é o desconhecimento dos seus direitos e da possibilidade de 

requererem medida protetiva, limitação no atendimento da DEAM, e de buscar 

assessoria jurídica, via defensoria pública, por exemplo, para questões como divórcio 

ou dissolução de união estável, pensão alimentícia, divisão de bens, entre outros. 

Diante dos desafios em tornar efetivos os direitos previstos na Lei Maria da 

Penha, um aplicativo que promova a integração de informações de órgãos ligados à 

rede de atendimento seria de grande valia para o município de Marabá, pois poderia 

gerar maior acesso à informação, trazendo celeridade aos procedimentos adotados 

na DEAM, antecipando a produção de provas que poderiam ser enviadas para um 

banco de dados.  

O projeto de uma ferramenta tecnológica que viesse a suprir essas 

necessidades seria bem aceito e utilizado pelas mulheres, pois, em maioria, possuem 

acesso à internet, bastando o aplicativo ser de fácil manuseio e com preservação das 

informações em um banco de dados. 
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4.2 Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Comarca de Marabá 

 

Para o levantamento dos dados aqui expostos, foi realizada uma entrevista 

com o Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Dr. Caio Berardo, que 

esclareceu que, em Marabá, a 3ª Vara Criminal tem a competência do tribunal do Júri 

e de Violência Doméstica e familiar contra a mulher. 

No Fórum Cível de Marabá não existe uma equipe multidisciplinar específica 

para a 3ª Vara Criminal voltada para o atendimento às mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar. Existe uma equipe interdisciplinar de atendimento na Vara de 

Execuções Penais que, algumas vezes, é requisitada para o apoio às vítimas ou são 

requisitados os atendimentos de psicólogas de outros órgãos, como do Centro de 

Referência em Assistência Social – CRAS. 

Quanto ao período de maior incidência de violência doméstica, o judiciário 

recebe as informações repassadas pela delegacia para concessão das medidas 

protetivas; e a partir dos relatos dos casos de agressão, observa-se que os horários 

mais mencionados correspondem ao final da tarde até a madrugada, considerando, 

ainda, os finais de semana.  

Os magistrados que atuam na comarca de Marabá não têm como fazer um 

juízo de valor sobre o nível de informação das vítimas sobre seus direitos, porém a 

concessão de medida protetiva precisa ser rápida e eficaz. O grande desafio é chegar 

no judiciário o pedido de medidas protetivas e, posteriormente, o monitoramento de 

seu cumprimento, pois se essas medidas foram descumpridas pelo agressor, será 

necessária a adoção de medidas urgentes como formas de proteção à vida dessas 

mulheres e à segurança dos filhos menores. 

O magistrado, ao ser indagado sobre o uso da tecnologia, com a criação de 

um aplicativo desenvolvido para apoio e enfretamento à violência doméstica e familiar, 

considerou uma ótima ideia, pois se for criado um aplicativo bem articulado, além de 

garantir o acesso à justiça à vítima, com a definição de cada participante do projeto, 

tornaria mais fácil a atuação da rede de atendimento e de parceiros de apoio, 

facilitando a concessão e acompanhamento das medidas protetivas de forma mais 

integrada. 

A partir da observação do magistrado, entende-se que as mulheres, em 

maioria, têm acesso a um smartphone com algum tipo de plano de internet. Talvez a 
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maior dificuldade na utilização da tecnologia de apoio seja na zona rural, devido à 

baixa qualidade do sinal de internet ou à baixa renda em alguns locais. 

 

4.3 Patrulha Maria da Penha 

 

A Patrulha Maria da Penha atua apenas em casos já judicializados, em que 

foram concedidas as medidas protetivas de urgência em conformidade com a Lei 

Maria da Penha, tendo sido instalada em Marabá por meio do Termo de Cooperação 

nº 023/2018, que regulou a parceria entre Estado e Município. O município atua 

através da Guarda Municipal, e o Estado participa através da Policia Militar e da 

Fundação Parápaz.  

O ParáPaz é um polo integrado onde existe uma equipe de atendimento que 

não é exclusiva para violência doméstica e familiar, posto que também atende a 

DEACA e, conforme as demandas, realiza-se o encaminhamento para os Centros de 

Referências de Assistência Social (CRAS). 

As rondas da Patrulha Maria da Penha são feitas nas residências das vítimas 

que possuem medidas protetivas, com uma frequência que poderá chegar até três 

vezes por dia, dependendo do caso, do histórico do autor e da vítima, da gravidade 

de agressão e outros fatores. Pelos relatos que deram origem às medidas protetivas, 

se constata que a maior incidência é nos finais de semana. 

De acordo com a entrevista realizada com o Inspetor Lemos da Guarda 

Municipal,  coordenador operacional da Patrulha Maria da Penha, pelos atendimentos 

realizados às mulheres que possuem medida protetiva, constata-se que a maioria não 

tem noção dos seus direitos e das medidas que podem ser tomadas após a denúncia 

ou o boletim de ocorrência. 

Como a Patrulha da Penha tem por objetivo garantir o cumprimento das 

medidas protetivas, um aplicativo que possibilite às mulheres denunciar a violência 

doméstica ou o descumprimento das medidas protetivas, com o envio de provas de 

forma simples, e que seja de fácil acesso, proporciona maior celeridade aos 

procedimentos da DEAM. No caso da Patrulha Maria da Penha seria de grande 

importância para o Município de Marabá. 

De acordo com as informações da Agente da Guarda Municipal de Marabá, 

Jacileia Saldanha e Silva, Coordenadora administrativa da Patrulha Maria da Penha, 
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pelos atendimentos realizados, as mulheres ainda carecem de maiores 

esclarecimentos sobre os direitos, por isso são encaminhadas para a Defensoria 

Pública e, em razão de parceria, para o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade 

Carajás, visando que possam dispor de suporte jurídico, além de encaminhamento ao 

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher (CONDIM). 

Ainda conforme a agente, os maiores desafios no combate à violência 

doméstica e familiar, são: a falta de informações sobre o que é um relacionamento 

abusivo, os direitos no caso de separação, a quem recorrer no caso de violência 

doméstica, a dificuldade em realizar o registro da agressão em horário fora do 

funcionamento da DEAM e, ainda, a ausência de apoio familiar para que essa vítima 

possa alcançar alguma independência financeira e romper com o ciclo da violência. 

Tanto a Guarda Municipal do Marabá quanto a própria Patrulha Maria da 

Penha não estão interligadas com os demais componentes da rede de atendimento 

por nenhum aplicativo, o que dificulta o trabalho da Patrulha, cujo objetivo é monitorar 

vítimas e agressores como forma de garantia do cumprimento das medidas protetivas.  

Uma ferramenta tecnológica ou um aplicativo que facilite o registro da 

violência e a denúncia do descumprimento da medida protetiva, com a opção de 

solicitar o rastreamento via GPS, do celular ou tornozeleira do agressor, seria um 

importante aliado no acompanhamento e prevenção da reincidência de casos de 

agressão, evitando possível feminicídio. 

 

4.4 Fundação Parápaz em Marabá 

 

Em visita técnica à unidade da Fundação Parápaz em Marabá, com a 

realização de entrevista com a Psicóloga Tábata Pereira da Silva Veloso, 

Coordenadora do centro, foi explicado que o local é um polo integrado, no qual existe 

uma equipe de atendimento, funcionando a Delegacia de Atendimento à Mulher – 

DEAM e a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente 

(DEACA). 

Este atendimeno não caracteriza-se como exclusivo para a violência 

doméstica, em razão do funcionamento da DEACA no local. Quando se faz 

necessário, devido à demanda, também poderá ser feito o encaminhamento para o 
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atendimento pela equipe do CONDIM e pelos Centros de Referências de Assistência 

Social (CRAS). 

Os dias de maior atendimento no ParáPaz são as segundas-feiras, assim 

esse atendimento, em muitos casos, reflete a situação de violência ocorridas= durante 

o final de semana. 

Sobre o entendimento das vítimas acerca de seus direitos, conforme a 

coordenadora, mesmo as mulheres possuindo atualmente maior autonomia para 

tomar decisões, ainda lhes falta o conhecimento de como proceder em caso de 

violência doméstica e quais são os seus direitos nesta situação. 

Com a instalação do polo do ParáPaz em Marabá, as vítimas têm procurado 

a unidade, onde é feito um atendimento inicial com a assistente social da Fundação, 

que as auxiliam em encaminhamentos que se encaixem para a situação apresentada. 

No mesmo local, também são encaminhadas ao boletim de ocorrência e à solicitação 

de medidas protetivas, sendo orientadas a procurar a Defensoria Pública ou o Núcleo 

de Prática Jurídica, para a garantia de seus direitos. 

O grande desafio é a desinformação, pois apesar de a instalação do ParáPaz 

Mulher/DEAM, que faz parte do ParáPaz Integrado desde 2018, criado para oferecer 

um serviço especializado de atendimento integral, qualificado e humanizado às 

mulheres em situação de violência doméstica, familiar e sexual, ainda existem 

mulheres que não sabem a quem recorrer em situação de violência doméstica. 

Apesar de a fundação ter um projeto de sistema de ajuda no atendimento às 

vítimas de violência doméstica ou sexual, o “ParáPaz acolhe”, que é uma plataforma 

digital que possibilita o atendimento virtual às vítimas por meio de assistentes sociais 

e psicólogas, no qual a vítima faz um breve cadastro e aguarda o retorno da 

profissional, um aplicativo elaborado para o acolhimento e, ainda, pensado no âmbito 

de Marabá, seria muito interessante e de grande importância, facilitando o acesso à 

justiça por parte das vítimas, podendo ser uma ferramenta de apoio ao trabalho 

desenvolvido no ParáPaz.  
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4.5 OAB/PA, Subseção de Marabá e Conselho Municipal de Defesa dos Direitos 

da Mulher 

 

Na entrevista realizada com a vice-presidente da comissão da mulher da 

OAB/PA, subseção Marabá, e conselheira do Conselho Municipal de Defesa dos 

Direitos da Mulher – CONDIM, Dra. Wilma Lemos, quanto ao atendimento nos casos 

de violência doméstica, foi esclarecido que existe uma equipe de acolhimento e 

atendimento formada pela assistente social, psicóloga, perícia-IML, pedagoga e a 

Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher-DEAM, no ParáPaz.  

Também merece destaque a atuação dos Centros de Referências de 

Assistência Social (CRAS), Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Conselho 

Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher (CONDIM), Coordenadoria Especial em 

Políticas Públicas para a Mulher, além da importância da participação da sociedade 

civil nesta luta. 

Apesar da existência de equipes de acolhimento e atendimento no ParáPaz, 

e demais órgãos citados, não existe uma equipe integrada exclusiva para os casos de 

violência doméstica atuando em um só local. Os atendimentos da equipe que trabalha 

no ParáPaz são feitos pela manhã, até as 14:00h, assim como os atendimentos dos 

demais órgãos públicos que são realizados no horário dos atendimentos ao público. 

Com base no acompanhamento que a comissão da mulher da OAB/PA tem 

realizado e dos atendimentos no CONDIM, observa-se que os casos de violência 

doméstica ocorrem com mais frequência no período da noite e aos finais de semana. 

Mesmo com todas as informações na mídia, as vítimas ainda não têm plena 

consciência dos seus direitos e, muitas vezes, a noção sobre a quem recorrer em caso 

de violência doméstica. 

Outra situação que muitas vítimas, após realizarem o Boletim de Ocorrência, 

não tinham ideia trata-se da possibilidade de obter medida protetiva ou, ainda, que 

requerer alimentos para os filhos; o divórcio, se for casada, a dissolução de sociedade 

de fato, entre outros procedimentos e, ainda, que devem informar se houver o 

descumprimento das medidas protetivas concedidas. 

Algumas vítimas sabem da existência de um local onde funciona uma 

delegacia das mulheres e um atendimento para elas, porém a maioria não tem 

conhecimento de como funciona o acolhimento e atendimento com a psicóloga, 
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assistente social e a quem podem recorrer para garantias de direitos, como: a 

Defensoria, a OAB/PA ou algum núcleo de prática jurídica do curso de direito, para 

atendimento jurídico gratuito. 

Outro grande desafio nesta questão, é que algumas mulheres não têm 

consciência de que vivem em um relacionamento abusivo e, mesmo quando há 

ocorrência da violência física, a mais usual, por uma questão cultural e de ausência 

de maiores esclarecimentos, deixam de realizar o boletim de ocorrência, ou após seis 

meses não confirmam a necessidade de medida protetiva, voltando, mesmo após os 

procedimentos adotados, a viver com o agressor. 

Da mesma forma, ressalta-se a questão financeira, pois a vítima deve ser 

acompanhada pela rede de apoio para que possa se capacitar e obter meios de 

sobrevivência a fim de romper com a dependência econômica em relação ao agressor. 

Assim, reafirma-se que um projeto de ferramenta tecnológica de apoio seria 

de grande utilidade para o município de Marabá, devido à importância da integração 

entre os participantes da rede e, ainda, à facilidade que traria para as mulheres tanto 

na questão da denúncia quanto no requerimento de medidas protetivas, esclarecendo-

se seus direitos e proporcionando um acolhimento humanizado mesmo que por meio 

digital, garantindo o acesso à justiça. 

 

4.6 Resultados 

 

As visitas técnicas e as entrevistas semiestruturadas foram realizadas para 

validar o levantamento das necessidades encontradas por meio de pesquisa 

bibliográfica sobre violência doméstica e familiar, contribuindo para a construção de 

uma ferramenta tecnológica voltada ao atendimento às vítimas, pensada a partir das 

demandas no município de Marabá. 

A construção da plataforma tecnológica proposta neste trabalho, além de 

suprir as necessidades locais, também busca ser uma ferramenta de auxílio na 

efetividade da Lei Maria da Penha para o município de Marabá que, em seu o art. 8º, 

traz a previsão da articulação de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, através da integração do poder judiciário, Ministério Público e 

Defensoria Pública, com várias instituições públicas e privadas por meio de 



72 
 

 

 

celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de 

promoção de parceria, como meio de combater a violência doméstica e familiar. 

A elaboração da aplicação multiplataforma de protocolo e apoio tecnológico e 

social às vítimas de violência doméstica e familiar, foi pensando como uma solução 

tecnológica para efetivar as diretrizes estabelecidas na Lei Maria da Penha, estando, 

também, respaldada na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher, na Convenção de Belém do Pará, promulgada pelo Decreto 

nº 1.973, de 1º de agosto de 1996, e, ainda, pela Lei nº 14.022/20 de 07 de julho de 

2020, que possibilita o atendimento por via remota. 

A partir das entrevistas semiestruturadas realizadas, percebeu-se diversas 

necessidades que apontavam para a necessidade de melhoria dos trâmites 

administrativos e uma melhor integração dos dados, constituindo-se a comunicação 

como instrumento fundamental para uma resposta mais célere em casos de violência 

doméstica, adoção ou medidas protetivas emergenciais para salvaguardar a vítima. 

Algumas respostas são comuns em todas, como: as dificuldades para o 

acolhimento e registro nos horários de maior incidência de violência doméstica, a 

concessão de medidas protetivas, a comunicação de seu descumprimento e a 

integração das informações referentes  

Na cidade de Marabá existe apenas uma Delegacia de Atendimento à Mulher 

– DEAM, funcionando na unidade integrada da fundação ParáPaz, onde também são 

realizados os atendimentos da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e 

Adolescente (DEACA). O horário de atendimento de segunda a sexta-feira é 

administrativo, ocorrendo plantões de 24 horas aos finais de semana. 

A possibilidade de a vítima iniciar os procedimentos de registro virtual da 

violência doméstica e familiar em qualquer dia e horário, com o envio de documentos 

e demais provas que sirvam de subsídio para a concessão de medida protetiva e 

demais procedimentos legais, conforme opinião dos entrevistados, representa um 

recurso simples, rápido e inovador no combate aos atos que violem os direitos e a 

dignidade da mulher. 

Para as mulheres que já tenham medida protetiva, também foi levantada a 

necessidade de melhor monitoramento e agilidade na comunicação de casos de 

descumprimento, inclusive como meio de auxiliar o trabalho da Patrulha Maria da 
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Penha, que atua em casos já judicializados, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará 

e da DEAM, promovendo integração de dados entre os órgãos.  

Neste âmbito, foi apurada a necessidade de um acolhimento à vítima de 

violência doméstica e familiar, tanto por uma assistente social quanto por um 

psicólogo, realizando-se as escutas, encaminhamentos e esclarecimentos sobre a 

situação enfrentada pela mulher. Essa opção de atendimento humanizado, mesmo 

em um ambiente virtual, também foi implementada na plataforma como meio de ajudar 

a mulher a romper o ciclo da violência.  

A constatação de que, em casos de violência doméstica, algumas mulheres 

não têm a correta dimensão dos caminhos que podem ser traçados e de seus direitos, 

vem validar a importância do acesso à denúncia, a acolhida psicossocial e jurídica e 

de informações sobre os principais direitos, além da conscientização sobre como se 

dá a violência doméstica e familiar, conforme definição trazida pela Lei Maria da 

Penha. 

Uma das diretrizes para coibir a violência doméstica e familiar da Lei nº 

11.340/2006, previstas em seu art. 8º, VI, está na possibilidade de celebração de 

convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de 

parceria entre instituições públicas e particulares. 

Como foi verificado que um dos desafios é o rompimento da dependência 

econômica da vítima com seu agressor, disponibilizou-se na aplicação uma rede de 

apoio onde a mulher poderá fazer o cadastro no sistema para que parceiros 

componentes do projeto possam oferecer capacitação, alocação no mercado de 

trabalho ou formação de uma rede de apoio, visando disponibilizar na plataforma o 

acesso ao cadastro para capacitação profissional, empregos e serviços, como meios 

de empoderamento das vítimas.  

Em relação à aceitação do projeto da plataforma tecnológica voltada para o 

município de Marabá, destaca-se que, dentre os dados levantados, foram obtidos os 

seguintes resultados representados em Gráficos: 
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Gráfico 12 – Pesquisa de aceitação do projeto do aplicativo. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

O Gráfico 12 mostra a boa aceitação entre os entrevistados no caso de 

construção de um aplicativo que promovesse a integração de componentes de uma 

rede de apoio no combate à violência doméstica e familiar no município de Marabá. 

 

Gráfico 13 – Medição do nível de aceitação de um aplicativo que realize  
captação de imagens, sons e demais provas. 

 
 Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Conforme descrito no Gráfico 13, a possiblidade de envio de documentos 

como sons e imagens como meios de prova também foi considerada importante pelos 
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entrevistados, cujas informações poderão alimentar um banco de dados que servirá 

para as ações cabíveis, conforme o caso. 

 

Gráfico 14 – Desafios das vítimas que as vítimas encontram para obter  
medida protetiva. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Conforme o Gráfico 14, observa-se o percentual dos motivos citados, como 

dificuldades para que medidas protetivas às vítimas sejam concedidas. A falta de 

apoio e a desinformação são fatores que, muitas vezes, impedem que o ciclo da 

violência seja rompido. 

 

Gráfico 15 – Se o órgão entrevistado está interligado por algum aplicativo. 

 
 Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 
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O Gráfico 15 demonstra que, apesar de existirem serviços da rede de 

atendimento, as informações não são interligadas, o que dificulta a ação articulada 

entre os entes e, consequentemente, a efetividade da Lei Maria da Penha. 
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5 ENFRENTANDO O PROBLEMA: APLICAÇÃO MULTIPLATAFORMA DE 

PROTOCOLO E APOIO TECNOLÓGICO E SOCIAL ÀS VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO 

E PREVENÇÃO 

 

É de conhecimento público o crescente avanço nos últimos anos das 

tecnologias de informação e comunicação, variando desde o simples uso de 

dispositivos móveis, como a implantação de grandes redes de distribuição de sinal via 

satélite e de internet. Por meio de recursos tecnológicos, o acesso às informações 

ocorre de forma instantânea e em qualquer hora e lugar. 

Diante desse fenômeno, e do aperfeiçoamento dos aparatos tecnológicos, 

que expandiu  o uso de aplicativos e serviços móveis para todas as classes sociais e 

faixas etárias, este projeto procurou desenvolver uma aplicação multiplataforma de 

protocolo e apoio tecnológico e social às vítimas, por acreditar na contribuição 

preventiva do aplicativo no combate à violência doméstica e familiar. 

Os requisitos definidos para o desenvolvimento do aplicativo foram 

identificados através de levantamentos das dificuldades de apoio social, jurídico e de 

proteção com os stakeholders12 envolvidos no processo que se inicia com o 

atendimento à vítima e abrange a rede de apoio e proteção à mulher em estado de 

vulnerabilidade. 

Para o desenvolvimento da aplicação proposta, torna-se necessária a 

delimitação dos requisitos de software, pois a ausência, inexatidão ou falhas destes, 

acarreta o fracasso de um projeto. Portanto, requisitos são, além de funções, 

propriedades, restrições que o sistema deve possuir de acordo com o projeto 

proposto, sendo uma condição necessária para resolver um problema ou atingir um 

objetivo (LIMA, 2012). 

Podem ser citadas como métricas na delimitação dos requisitos: tempo de 

resposta, tamanho, facilidade de uso, confiabilidade, robutez, portabilidade, 

manutenibilidade, análise de impacto, aceitação e validação. Os requisitos são 

considerados durante todo o ciclo de vida e desenvolvimento do software. 

Deste modo, como definição dos requisitos de software para este projeto, são 

considerados: 

 
12 Pessoas ou grupos que têm interesse ou que serão impactados pelo projeto. 
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1º) O aplicativo deve enviar informações para um banco de dados não 

relacional devido à necessidade de enviar tabelas, imagens, sons e fotos. 

 

Este requisito foi criado para atender à demanda do aplicativo de enviar 

imagens de possíveis abusos praticados contra mulheres em estado de 

vulnerabilidade, a localização dessa mulher, facilitando o deslocamento de uma força 

policial até o local, além de um breve questionário com os dados de identificação 

básicos. 

 

2º) O aplicativo objeto deste projeto será inicialmente desenvolvido para o 

sistema Android e, posteriormente, disponibilizado na Google Play Store. 

 

Este requisito foi criado para atender a necessidade de compatibilidade com 

a maioria dos dispositivos celulares, e a intenção de publicar o aplicativo na Google 

Play Store pauta-se em facilitar sua instalação por parte da população que já está 

habituada a outros aplicativos que utilizam o mesmo método. 

Por fim, como forma de contribuição, apesar de não ser objetivo do presente 

trabalho, foi inserido o botão de socorro, o qual a vítima poderá acionar como meio de 

solicitação de ajuda ligada à central de segurança pública, em casos urgentes 

necessitem de intervenção da autoridade policial. 

 

3º) No aplicativo, foram utilizadas as tecnologias e ferramentas descritas na 

Tabela 13: 
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Tabela 13 – Tecnologias e ferramentas utilizados no aplicativo. 

Ferramenta Versão Acesso Descrição 

Android 
Studio 

4.1 
https://developer.androi

d.com/  

Ambiente de desenvolvimento integrado 
(IDE) para desenvolvimento do 
aplicativo. Possibilita realizar as 
implementações no backend e frontend 
e também fornece um simulador de 
dispositivos com o sistema operacional 
Android. 

Java 11.0.8 
https://www.oracle.com/
java/technologies/javas
e-jdk11-downloads.html  

Linguagem de programação utilizada 

para o desenvolvimento do Software.  

Astah 

Community 
8.3 http://astah.net/ 

Ferramenta utilizada no desenvolvimento de 

diagramas da Linguagem de Modelagem 

Unificada (UML). 

GIT 11.0.8 https://git-scm.com/  
Para o controle do desenvolvimento do 
aplicativo foi utilizado o sistema de 
controle de versões GIT. 

Firebase 25.12.0 
https://firebase.google.c

om/  

Plataforma de desenvolvimento mobile 
e web. Com foco em ser um backend 
completo e de fácil usabilidade, essa 
ferramenta disponibiliza diversos 
serviços diferentes que auxiliam no 
desenvolvimento e gerenciamento de 
aplicativos dentre qual foram utilizados: 
Realtime Database, Authentication, 
Storage. 

Realtime 
Database 

19.5.0 
https://firebase.google.c

om/docs/database  

Banco de dados que sincroniza os 
dados com os dispositivos em tempo 
real. Regras de segurança podem ser 
configuradas para definir quem tem 
acesso a determinados dados. 

Authenticatio
n 

19.4.0 
https://firebase.google.c
om/docs/auth/android/st

art  

Possibilita autenticação através de 
contas do Google, Facebook, Twitter, 
Github ou um sistema de contas próprio. 

Storage 19.2.0 
https://firebase.google.c
om/docs/storage/androi

d/start  

Armazena dados do usuário através de 
uma conexão segura e permite o 
compartilhamento dos mesmos. 

Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

As tecnologias e ferramentas descritas na Tabela 13 foram empregadas no 

desenvolvimento do aplicativo, partindo-se da definição da linguagem de 

programação, do banco de dados, interface de Programação de Aplicações (API), com 

o estabelecimento de um conjunto de rotinas e padrões para o software e suas 

funcionalidades, entre outras tecnologias.  

Utilizou-se o Android Studio, criado por um consórcio de desenvolvedores, 

sendo o principal a empresa Google, por apresentar muitas funcionabilidades e 
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técnicas avançadas, planejado, a princípio, para dispositivos móveis com tela sensível 

ao toque, como smartphones e tablets, porém também aplicado a diversos 

dispositivos eletrônicos, sendo o sistema operacional mais utilizado pelos usuários 

(ANDROID, 2020).  

Outra vantagem do Android Studio é ser uma ferramenta gratuita de baixo 

custo e personalizável para dispositivos de alta tecnologia, podendo ser agregados 

alguns hardwares, como câmeras, GPS, sensores de orientação, entre outros. 

Representa um sistema mais acessível, no qual é possível hospedar e adquirir os 

aplicativos que o utilizam na loja virtual Google Play Store, por essa razão foi adotado 

este sistema. 

Nesse contexto, a linguagem Java é uma linguagem de programação 

multiplataforma, que pode ser utilizada em qualquer sistema operacional que a 

interprete, onde o código fonte é descrito em arquivos de textos simples, sendo seus 

dois principais elementos: a Interface de Programação de Aplicativos Java (API) e a 

Máquina Virtual Java (JVM), que interpreta o código Java em linguagem de máquina 

(ALVES, 2015). 

Dessa foma, foi utilizado o Git, que constitui um sistema de controle de versão 

distribuído de código aberto e gratuito, desenvolvido para todo tipo de aplicação, com 

velocidade e eficiência, permitindo a elaboração de unidades de trabalho 

independentes, com lapso temporal de criação reduzido, mesclagem e exclusão das 

linhas de desenvolvimento (GIT, 2020). 

O banco de dados escolhido foi o Firebase Realtime Database, arquitetura 

que permite aos desenvolvedores acessar um banco de dados no SQL hospedado na 

nuvem, além de armazenar e sincronizar dados entre os usuários em tempo real, de 

forma simples, rápida e confiável. 

A Authentication viabiliza a autenticação por meio de contas do Google, 

Facebook, Twitter, Github ou um sistema de contas próprio. 

Por fim, a Storage é o armazenamento e compartilhamento de dados do 

usuário através de uma conexão de rede local, criando-se uma central de dados de 

acesso privativo. 
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4º) Definidas as ferramentas e tecnologias para o desenvolvimento da 

aplicação, passou-se à modelagem do aplicativo, na qual foram utilizados 

os requisitos funcionais listados na Tabela 14: 

 

Tabela 14 – Requisitos app usuários (envio dos dados). 

Código Nome Descrição 

RF01 Conheça seus direitos Visualizar os direitos ... 

RF02 Ajuda 
Botão para solicitação de ajuda que envia de 
imediato a localização da usuária. 

RF03 Justiça 
Apresentação de uma lista com endereços de órgãos 
relacionados à justiça. 

RF04 Psicólogo 
Possibilita a usuária acesso a um psicólogo através 
chat. 

RF05 Assistente Social 
Possibilita a usuária acesso a um assistente social 
através chat. 

RF06 Apoio Jurídico 
Possibilita a usuária acesso a um apoio jurídico 
através chat. 

RF07 Saúde 
Visualização de informações sobre o sistema de 
saúde 

RF08 Boletim de Ocorrência 
Início da solicitação de um boletim de ocorrência com 
a possibilidade de enviar áudios, coordenada e 
anexos (fotos e vídeos). 

RF09 Denúncia  
Enviar uma denúncia com a possibilidade de enviar 
áudios, coordenada e anexos (fotos e vídeos). 

RF10 
Descumprimento de 
medida protetiva 

Enviar solicitação de descumprimento de medida 
protetiva com a possibilidade de enviar áudios. 

RF11 Capacitação 
Possibilidade da usuária preencher um formulário 
para participar de futuras capacitações. 

RF12 Emprego 
Possibilidade da usuária preencher um formulário 
para disputar vagas de emprego. 

Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 
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Tabela 15 – Requisitos app usuários (recebe os dados). 

Código Nome Descrição 

RF01 Login 
Possibilidade da realização de login com as credenciais 
fornecidas pela administração 

RF02 Delegacia 
Visualização das solicitações referentes a delegacia 
(boletim de delegacia, denúncia, descumprimento de 
medida protetiva); 

RF03 Acolhimento 
Visualização das solicitações referentes ao acolhimento 
(assistência social, psicólogo, apoio jurídico). com a 
possibilidade de entrar em contato com a solicitante. 

RF04 Rede de apoio 
Visualização das solicitações referentes a rede de apoio 
(Emprego e capacitação); 

RF05 Ajuda Visualização das solicitações de ajuda. 

 Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

5º) De acordo com os requisitos funcionais, foi desenvolvido o diagrama de 

utilização evidenciado na Figura 3: 

 

Figura 3 – Diagrama de uso com envio e recebimento de informações. 

 
 Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 
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Figura 4 – Diagrama de atividades. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

5.1 Apresentação do aplicativo 

 

Antes de adentrar no resultado da pesquisa, deve ser esclarecido que a 

acessibilidade, no presente aplicativo, não foi desenvolvida pela insuficiência de 

tempo disponível para sua programação, porém será um dos pontos a serem 

aperfeiçoados com adaptações à modelagem do aplicativo para alcançar as pessoas 

com deficiência, em conformidade com a legislação, normas técnicas da ABNT e com 

o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também conhecido como LBI (Lei Brasileira de 

Inclusão).  

Para o armazenamento das informações recebidas por meio do aplicativo, foi 

criado o banco de dados que trabalhará com três usuários: o administrador do sistema 
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(gestor), o usuário (vítimas de violência doméstica) e os órgãos e parceiros do projeto 

(atendentes). 

Ao acessar o aplicativo, a vítima de violência doméstica e familiar encontra as 

seguintes opções dispostas na Figura 5: 

 

Figura 5 – Tela inicial do aplicativo. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

A presente tela traz na interface os principais atendimentos que a mulher 

vítima de violência pode acessar. 

Começando pelo botão do acolhimento, a usuária poderá ter os atendimentos 

observados na Figura 6. 
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Figura 6 – Tela do acolhimento. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Ao acessar o botão do acolhimento, verifica-se que, ao realizar o clique, a 

mulher poderá ter nas palmas das mãos um atendimento psicossocial, jurídico e, 

ainda, informações sobre os endereços e telefones dos órgãos da rede de 

atendimento. 

Esse atendimento pelo profissional devidamente cadastrado no sistema, se 

dará através de chat, onde as dúvidas ou encaminhamentos serão informados em 

tempo real à vítima. 
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Figura 7 – Telas de chat para apoio dos profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (a)chat assistência social                 (b) chat psicólogo                       (c) chat Jurídico 

Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Figura 8 – Telas do receptor das solicitações enviadas pela usuária. 

         (a)chat assistência social                  (b) chat psicólogo                        (c) chat Jurídico 

Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 
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Quando os atendimentos são acionados pela usuária, ela poderá conversar 

via chat com um dos profissionais cadastrados. Porém, caso no momento do 

acionamento não tenha um atendente disponível, a solicitação ficará registrada no 

aplicativo para o retorno da chamada. 

Diferente dos anteriores, o botão da justiça fornece para a usuária os 

endereços na localidade de Marabá, dos principais órgãos onde a vítima poderá, se 

preferir, ter atendimento presencial, conforme a Figura 9. 

 

Figura 9 – Tela com lista dos endereços  
dos principais órgãos ligados à violência  
doméstica. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Outra alternativa, ao acionar a tela inicial do presente aplicativo, é o botão da 

delegacia, em que há a possibilidade de três tipos de registros (Figura 10). 
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Figura 10 – Tela da Interface da Delegacia  
para Usuária/Vítima. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Ao clicar na opção boletim de ocorrência, a mulher terá a possibilidade de 

realizar, através do aplicativo, o respectivo boletim, assim como anexar provas que 

servirão para a instrução de seu processo, dando ênfase à celeridade processual, uma 

vez que poderá fazer fotografias, mostrando marcas em momento real da violência. 

Na opção de adicionar anexo, a usuária também tem a possibilidade de enviar 

para a delegacia a sua localização precisa através de um simples click (Figura 11). 
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Figura 11 – Telas para inserir dados para elaboração do Boletim de Ocorrência. 

 

(a) cadastro e relato        (b) opção para anexar documentos         (c) envio do boletim 

Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Para registrar o boletim de ocorrência, a vítima poderá fazer o relato via texto 

ou através de envio de áudio. Quanto aos anexos, podem ser enviadas provas, como 

fotografias (selfs ou prints de conversas), vídeos e, ainda, liberar as coordenadas de 

localização da mulher que comporão elementos probatórios para fins de inquérito, 

flagrante e demais atos processuais que se fizerem necessários. 

A opção do botão denúncia, referente à interface da delegacia, permite a 

qualquer usuário que tenha conhecimento da ocorrência de violência doméstica e 

familiar, de informar às autoridades para as devidas providências. 

Do mesmo modo que o registro do boletim de ocorrência, na denúncia, o 

denunciante poderá enviar áudios, fotos, vídeos, a geolocalização do local, como meio 

de informar a violência doméstica que presenciou (Figura 12), cujos documentos 

serão disponibilizados no banco de dados para checagem e providências, garantindo 

o sigilo da identificação do usuário. 
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Figura 12 – Tela da denúncia com  
possibilidade de arquivos e mídia. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

A Figura 13 mostra a opção, ainda dentro da interface da delegacia, de a 

mulher que é vítima de violência doméstica e que teve deferida medida protetiva, 

informar o descumprimento da medida judicial. 

Para a comunicação do descumprimento, a vítima poderá fazer o relato via 

texto ou áudio, anexando documentos, como: áudio, foto, vídeos e a geolocalização, 

além de informar os dados do agressor. 

O aplicativo também permite, de forma inovadora, que a vítima solicite o 

rastreamento do agressor, como meio de prova do descumprimento da medida 

protetiva, para as providências legais cabíveis, conforme análise do judiciário. 
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Figura 13 – Tela para a vítima  
relatar o descumprimento da  
Medida protetiva. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Portanto, na interface da delegacia, podem ser realizados o boletim de 

ocorrência, a denúncia e a informação sobre o descumprimento da medida protetiva. 

Conforme a Figura 14, o receptor dos registros realizados nas opções do botão da 

delegacia, terá em sua tela as seguintes mensagens: 
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Figura 14 – Tela do receptor das  
solicitações enviadas via delegacia. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Conforme se observa na Figura 14, as solicitações vão aparecendo no 

aplicativo, sendo identificadas de acordo com o assunto escolhido na interface da 

delegacia. 

Ao ser aberta cada solicitação enviada, para a realização dos procedimentos 

necessários, o receptor terá as seguintes informações observadas na Figura 15: 
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Figura 15 – Tela de recebimento do relato da violência com documentos anexos. 

       
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Figura 16 – Telas de recebimento da denúncia e do  
descumprimento da medida protetiva. 

     
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 
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Como meio de promoção do empoderamento da vítima de violência 

doméstica, partindo-se da primeira tela, foi adicionado o botão da rede de apoio, 

observado na Figura 17, que ao ser clicado, proporciona à mulher a oportunidade de 

fazer um cadastro para realização de curso de capacitação ou para buscar uma vaga 

de emprego. 

Essas informações irão para um banco de dados, cujo acesso será por meio 

de aplicativo disponibilizado aos participantes do projeto, que receberão os cadastros 

e entrarão em contato com a vítima, promovendo a valorização na estima dessa 

mulher, contribuindo para a ruptura com o agressor. 

 

Figura 17 – Tela da Rede de apoio. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Ao clicar no botão da capacitação, a vítima fará um cadastro com seus dados 

pessoais, indicando qual o período disponível para estudos, pois com base nestas 

informações, os parceiros do projeto poderão avaliar qual a melhor modalidade de 

ensino a oferecer, dentro da realidade vivida pela usuária (Figura 18). 
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Figura 18 – Telas da Capacitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

O parceiro do projeto receptor, ao abrir o aplicativo, verá as solicitações para 

capacitação (Figura 19) e, ao clicar na solicitação, terá acesso ao cadastro realizado 

pela usuária. 
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Figura 19 – Telas Capacitação receptor. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Ao clicar na empregabilidade, da mesma forma das figuras anteriores, é 

realizado o registro com dados pessoais, relatando as experiências profissionais e 

cargos desejados (Figura 20). 

 

Figura 20 – Telas do cadastro para a empregabilidade. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 
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Figura 21 – Telas de Empregabilidade receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

A outra opção, partindo da primeira tela da Figura 22, é o ícone “conheça os 

seus direitos”, onde a usuária terá informações básicas sobre violência doméstica e 

familiar e demais procedimentos estabelecidos na Lei Maria da Penha. 
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Figura 22 – Tela Conheça os seus  
Direitos. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Voltando para a tela de abertura, tem-se o botão de ajuda mostrado na Figura 

23, onde a usuária que esteja passando por uma violência eminente poderá clicar, 

solicitando ajuda da autoridade policial. 

Essa ajuda pode ser por meio de ligação para a central da segurança pública 

ou envio de mensagem via aplicativo. Em ambas, a geolocalização da vítima é 

acionada para que a autoridade tenha o endereço preciso de onde está ocorrendo a 

violência. 
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Figura 23 – Tela de Ajuda. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

Figura 24 – Tela do recebimento  
da solicitação de ajuda. 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 
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Os participantes deste projeto de aplicação multiplataforma de protocolo e 

apoio tecnológico e social, para ter acesso ao sistema, serão cadastrados e receberão 

senhas de acesso do administrador. As informações serão armazenadas no banco de 

dados, disponibilizadas pela central, em que dependendo do papel do integrante, 

poderá buscar os registros como meio de subsidiar os procedimentos necessários. 

 

Figura 25 – Tela inicial dos  
atendentes (parceiros). 

 
Fonte: A autora da pesquisa, 2020. 

 

A tela da Figura 25 é a interface do aplicativo utilizado pelos receptores 

participantes da aplicação. Nesta, cada atendente só terá acesso às informações do 

banco de dados de acordo com a senha atribuída e com a atividade desenvolvida no 

projeto.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A violência doméstica e familiar é um fenômeno complexo que exige um olhar 

multidisciplinar para seu enfrentamento, onde se conjugam fatores sociais, culturais e 

pessoais, adversidades estas provenientes de uma cultura da desigualdade de 

gênero, historicamente definida com o papel feminino na sociedade.  

Em épocas de muita informação contida na internet, mudanças tecnológicas, 

culturais e sociais surgem de forma acelerada e impactam a vida em sociedade. Neste 

cenário, a articulação entre tecnologia e atendimentos humanizados fazem toda a 

diferença. 

Demonstrou-se, na presente pesquisa, que o índice de violência doméstica e 

familiar ainda é crescente, fato este agravado pela pandemia da COVID-19, que levou 

a vítima e seu agressor a passarem mais tempo juntos, contribuindo para o aumento 

deste tipo de violência. E, pensando neste novo contexto, evidencou-se a necessidade 

de ferramentas tecnológicas que empoderem essas vítimas para que, isoladas e 

invisíveis aos olhos das autoridades, possam procurar ajuda. 

O presente trabalho buscou contribuir na construção de uma solução 

tecnológica por meio de uma plataforma tecnológica que promova a integração de 

uma rede de apoio, possibilitando o acolhimento e proteção das vítimas de violência 

doméstica e familiar. Sendo, este projeto, aceito pela comunidade diretamente 

impactada, conforme apurado por meio das visitas técnicas e entrevistas 

semiestruturadas. 

Com base na Lei Maria da Penha, buscou-se articular não apenas a 

possibilidade de registro da violência sofrida, com o envio de documentos e da 

geolocalização, mas o acolhimento às vítimas, por meio de um atendimento 

humanizado com assistente social, psicólogo, apoio jurídico e de saúde.  

A mulher poderá utilizar a aplicação para realizar previamente a escuta e 

receber os encaminhamentos necessários através dos atendimentos disponíveis na 

interface do acolhimento, realizados por equipes que compõem a rede de atendimento 

e por parceiros oriundos de instituições não governamentais. 

Conforme se constatou que a falta de informações ainda é um grande desafio 

na luta contra violência doméstica, também se acrescentou ao aplicativo uma cartilha 
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de orientações no estilo perguntas e respostas, para que haja maior conhecimento 

dos direitos das vítimas nos casos deste tipo de violência. 

A partir da ferramenta proposta, em qualquer hora e dia da semana, a vítima 

poderá denunciar tanto a agressão quanto o descumprimento das medidas protetivas, 

com a possibilidade, neste caso, de requerer o rastreio do agressor, por meio de 

tornozeleira ou de outro dispositivo, como forma de trazer efetividade à proteção e 

evitar que nova agressão ocorra ou, até mesmo, como prevenção ao feminicídio. 

Como a mídia tem noticiado campanhas para que todo aquele que presencie 

uma violência doméstica e familiar faça denúncia, no aplicativo também existe a 

possibilidade de que outra pessoa, que não seja a vítima, faça a comunicação à 

Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, que poderá checar as informações 

que ficarão resguardadas por sigilo. 

Ganhar a independência financeira, ser inserida no mercado de trabalho, 

realizar capacitação profissional, representa o empoderamento das mulheres, que 

passam a participar de todos os setores da economia, e um importante aliado no 

combate à violência doméstica. Pensando desta maneira, e ainda com base nos 

levantamentos realizados, foi adicionado no aplicativo um botão na interface para 

composição rede de apoio, formada por futuras parcerias com instituições 

governamentais e não governamentais, cursos técnicos, instituições de ensino, onde 

a vítima poderá fazer um cadastro para capacitação profissional e busca de uma vaga 

de emprego.  

Resta demonstrada a relevância do aplicativo desenvolvido no presente 

trabalho que, de forma inovadora, e tomando por base como protótipo o município de 

Marabá, possibilita que, de forma célere e acessível, a sociedade tenha uma 

importante arma de combate e prevenção à violência doméstica e familiar. 

Também como proposta, será adaptada a modelagem do aplicativo para que, 

em conformidade com a legislação, as normas técnicas da ABNT e o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, conhecido como LBI (Lei Brasileira de Inclusão), seja 

acessível às pessoas com deficiência. 

Nesse contexto, este estudo sugere, para trabalhos futuros, a aprimoração do 

desenvolvimento do aplicativo com módulos complementares à ferramenta proposta, 

fazer o levantamento de custos com assinaturas junto às lojas de aplicativos (App 

Store (iOS) e Google Play Store), para que fique disponível para download. 
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Caracterizando, o aplicativo, uma inovação para a justiça, também será 

necessária a celebração de convênios e parcerias com órgãos governamentais para 

o funcionamento da ferramenta, além da criação e desenvolvimento de um portal 

integrador para os usuários cadastrados no projeto. 

Por fim, considerando que o empoderamento das vítimas é um fator 

importante para o rompimento do ciclo da violência, será necessário o aprimoramento 

da ferramenta quanto à capacitação e empregabilidade, posto que, na medida de 

celebração de parcerias como escolas, cursos técnicos, faculdades, SINE, empresas, 

será necessária a expansão do banco de dados e da confiabilidade no controle de 

acesso pelos usuários, backups, integridade dos dados armazenados e o excelente 

desempenho no armazenamento das informações. 
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APÊNDICE A – Aplicativos pesquisados e selecionados na plataforma do 

Google Play Store 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome do App 

Permite o 
acesso 

sem 
cadastro? 

Qualquer 
Pessoa 
pode se 

cadastrar? 

Está 
Funcionando 

Corretamente? 

É para 
Todas as 
Mulheres? 

Funciona 
em Todo 
o Pais? 

Botão 
SOS 

Denúncia 
Relatos/ 

Depoimentos/ 
Chat Vítimas 

Envia 
imagens 

ou 
áudios 

Telefones 
Úteis 

Instrução 
de Uso 

Feed 
Back 

do 
Suporte 

SOS Mulher 
PM-SP 

          
X 

            

SOS Mulher 
MP-AP 

X 
X X X 

  
X 

  X 
X X 

    

SOS Mulher PB X X X X     X     X X X 

SOS Mulher 
Brasil 

X 
X X X 

X   
X 

    
X X X 

SOS - Lei Maria 
da Penha 

          
X 

          X 

SOS Mulher Juá X X X X   X X           

Violentômetro X X X X X         X   X 

Salve Maria-PI X X   X   X X       X X 

Salve Maria-MG X X X X   X X       X X 

Me Respeita! X X   X                 

Penhas   X   X X X   X X     X 

Mulheres 
Unidas 

  
X 

  
X 

      
X 

  X     

Juntas X X   X   X     X       

PLP 2.0         X X             

MG Mulher   X X X   X       X X   

PMSC Cidadão   X X X   X     X X X X 

Musa Não a 
Violência 
Doméstica 

  
X 

    X 
X 

            

Resista, Mulher! X X X X                 

Ama Maria X X   X   X       X     

Lei Maria da 
Penha 

X X X X 
X               

SOS Maria da 
Penha 

X 
  

X 
    X     X   X   

Bem Querer 
Mulher 

  X X X   X   X   X X   

Concientizando X X X X X     X       X 

Portal da Mulher 
Amazonense 

X X X X   X X   X X X   

TOTAL 15 20 14 19 7 16 6 5 6 10 9 9 
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APENDICE B – Questionário utilizado nas entrevistas semiestruturadas 

 

QUESTIONÁRIO – PESQUISA SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

Entrevistado:  

 

1. Existe alguma equipe multidisciplinar dedicada exclusivamente ao atendimento 

das vítimas de violência doméstica no município de Marabá? 

 

2. Caso afirmativo, essa equipe fica a disposição em que dias e horários? 

 

3. Quais são os dias e horários em que se verifica maior índice de violência 

doméstica? 

 

4. As mulheres que sofrem violência doméstica têm consciência de seus direitos e 

sabem a quem procurar? 

 

5. Se as vítimas de violência têm consciência do aparato psicossocial e jurídico que 

elas podem encontrar na rede de atendimento ou do funcionamento do Parapaz? 

 

6. Quais os desafios que as vítimas encontram para a adoção de medidas 

protetivas? 

 

7. Um aplicativo que promovesse a integração da rede ou parte dela, poderia 

colaborar para o enfrentamento da violência doméstica no município de Marabá? 

8. Este órgão está interligado a uma rede por intermédio de algum aplicativo? 

 

9. Caso positivo, muitas mulheres fazem uso desse aplicativo? 

 

10. É sentida a necessidade de um aplicativo direcionado ao Município de Marabá? 

 

11. As mulheres que sofrem violência têm acesso a internet via celular? 
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12. Um aplicativo que realize a captação de imagens, sons e demais provas facilitaria 

à adoção das medidas protetivas? 

 

13. Qual sugestão que você daria para o funcionamento de um aplicativo de fácil 

acesso, seguro e eficaz?  
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ANEXO A – Produção técnico-científica 

 

 


