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1. Enfrentamento à Violência contra a Mulher Viabilizada pela Articulação da Rede 
Protetiva. 

  
As desigualdades de gênero ainda são extremamente observadas em nosso 

cotidiano, seja de maneira declarada ou de forma velada, onde diferentes formas de 

violência são presenciadas e apresentadas com frequência nos meios de comunicação em 

massa, nos diversos estudos espalhados pelo Brasil realizados em Instituições de Ensino e 

Pesquisa, nas discussões em congressos e encontros realizados com o intuito de colocar o 

tema das desigualdades de gênero em debate.  Tratam-se de aspectos em vários campos 

de convivência da mulher, seja familiar, religioso, profissional. 

Neste contexto, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero (NIEG), formado na 

Universidade Federal de Viçosa (UFV), se tornou um ícone regional de trabalhos, ações e 

pesquisas referentes aos estudos feministas e de gênero, e o seu reflexo na sociedade. 

Trabalhando um assunto tão delicado, como as dimensões de gênero e os transtornos que 

podem advir de relações baseadas no sexismo, homofobia, machismo e patriarcalismo, 

suas ações ultrapassam os limites da Universidade, onde se localiza e de que faz parte, a 

partir do desenvolvimento de projetos de extensão como o Casa das Mulheres, com objetivo 

de atender as vítimas de violência doméstica, familiar e sexual.  

Este projeto teve início em 2008 e suas ações foram determinantes para o alcance 

de maior visibilidade, em âmbito local, no enfrentamento da violência contra a mulher. No 

ano seguinte, em 2009 ocorreu uma articulação para a constituição da rede protetiva não 

especializada3 em Viçosa, por meio de iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da 
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Mulher, contando com apoio de professores da UFV, defensoria pública e lideranças 

comunitárias. (RESENDE, ANDRADE, 2013). 

A Rede Protetiva é composta pela Polícia Miliar e Civil, Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social (CREAS), Defensoria Pública, Centro Estadual de 

Atenção Especializada, Vigilância Epidemiológica (SMS), Hospitais, Casa das Mulheres, 

entre outras. Como bem adverte Marteleto (2004), a iniciativa para a constituição de grande 

parte das redes ocorre a partir da tomada de consciência sobre algum problema 

presenciado dentro das comunidades, ou através de mobilizações mais amplas.   

Deste modo, através de financiamento a partir de 2010, oriundo do Programa de 

Extensão Universitária do Ministério da Educação (PROEXT), a Casa das Mulheres passou 

a direcionar os trabalhos em três eixos distintos, quais sejam, formação de estudantes 

universitários nas áreas de Enfermagem, Direito, Ciências Sociais, Pedagogia e psicologia 

para atendimentos às vítimas; na formação de um banco de dados, que revela o mapa da 

violência contra mulher em Viçosa-MG e ações de formação e mobilização com  parceiros  

municipais,  bem  como  daqueles  pertencentes  a  Comarca de Viçosa  (SANTOS, 2013). 

Vale mencionar que as articulações políticas entre a Casa das Mulheres e o 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) viabilizou a aprovação na Câmara 

Municipal de Viçosa do Projeto de Lei nº 091/2015, que concretizou a criação da 

Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres e o Fundo Municipal dos Direitos das 

Mulheres.  A Coordenadoria foi idealizada para apoiar e acompanhar as ações, programas e 

projetos voltados à mulher e o Fundo com o intuito de assegurar os recursos necessários 

para a execução das políticas públicas de direitos da mulher (CASA DAS MULHERES, 

2016). Ainda obteve-se êxito na aprovação do Protocolo Municipal de Atenção às Mulheres 

em Situação de Violência, assinado no ano de 2015. 

É neste ínterim que observa-se o papel da extensão universitária na participação, 

formulação, implementação e fortalecimento de políticas públicas. A relação estabelecida 

diretamente com a comunidade permite o desenvolvimento de ações em campos de 

atuação ineficiente por parte do poder público local, sendo que a Universidade, neste 

sentido, busca atingir as camadas mais desprivilegiadas ou socialmente vulneráveis de 

atendimento as suas necessidades.  

 

2. Considerações finais 

A violência contra a mulher é uma violação dos Direitos Humanos e seu impacto na 

saúde física e mental da mulher é extremamente grave. As consequências vão além dela 

própria, pois comprometem o bem estar da família e sociedade, além dos gastos elevados 

com saúde, assistência social e a perda da produtividade. Apesar dos avanços conquistados 
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como, por exemplo, a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da 

República e da Lei Maria da Penha, os dados sobre violência ainda são altos. O acesso às 

políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher ainda é limitado em grande 

parte do país.  

Dentro deste cenário, o trabalho desenvolvido em Viçosa-MG deve ser fortalecido e 

aperfeiçoado, seja por meio de apoio nas ações realizadas, ou na implementação de outras 

atividades essenciais para o pleno desenvolvimento e fortalecimento da Rede não 

Especializada de enfrentamento da violência contra a mulher. Assim, o trabalho realizado é 

de suma importância, pois no município as mulheres já reconhecem a Rede Protetiva como 

uma possibilidade de acolhimento, apoio e auxílio para saírem da situação de violência. Isto 

pode ser observado no alto número de notificações de violência inseridas no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN/MS), além do aumento significativo dos 

atendimentos realizados no Programa Casa das Mulheres, contribuindo para a garantia dos 

direitos humanos.  
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