
PROJETO REGANDO FLORES 

JUSTIFICATIVA 

A violência de gênero tem hoje números alarmantes no Brasil. Os casos de violência contra 
a mulher no país cresceram 44,74%, em 2015, se comparado ao ano anterior. Dados da Central de 
Atendimento à Mulher - Ligue 180 indicam que no ano passado foram registradas 76.651 
denúncias, ante 52.957 em 2014. 

Os dados são alarmantes: 

- violência física: uma mulher apanha a cada 7.2 segundos (Fonte: Relógios da Violência, do
Instituto Maria da Penha)

- feminicídio: em 2013, 13 mulheres morreram todos os dias por ser mulher, 
aproximadamente 30% mortas por parceiro ou ex. (Fonte: Mapa da Violência 2015)

Esse número representa um aumento de 21% em relação a década passada. Ou seja, temos 
indicadores de que as mortes de mulheres estão aumentando. 

Sabe-se que este é um problema histórico. Todavia, a despeito do evoluir da sociedade e da 
conquista de espaços e de poder dentro e fora de casa, observa-se um recrudescimento da violência 
contra a mulher. 

Cultura e violência de gênero estão intimamente relacionados. É frequente para quem 
trabalha em meio a essa temática ouvir das atendidas e dos agressores um discurso vitimizante e 
sexista, que acaba sendo replicado e transmitido para esta e as próximas gerações. 

A desinformação e o discurso fomentam o machismo e acabam por alimentar os números da 
violência. Atrás dos dados há uma sociedade machista e criminógena, em que se considera aceitável
um sexo se sobrepor ao outro, com uso da violência, se necessário.  Parte-se da premissa de que a 
ideologia da sociedade patriarcal legitima as desigualdades de gênero e determina a reprodução do 
fenômeno da violência de gênero. 

Para o enfrentamento do tema, observam-se iniciativas legislativas, a exemplo da Lei Maria 
da Penha, a qual estabelece tratamento processual penal e penal mais efetivo e gravoso, e da Lei 
Maria do Rosário, em que se preveem condições especiais para oitiva de depoimentos de vítimas de
violência de gênero. 

Mas mudanças legislativas não são o bastante. Há de haver ação. Preventiva e repressiva. 
Essas no âmbito do Judiciário vêm da atenção a esse tipo de processo, da punição efetiva aos 
agressores, mas também da construção de redes de apoio às vítimas.  

A lei prevê a elaboração de políticas públicas de auxílio, mas estas faltam ou não têm a 
capilaridade devida. Nessa toada, é importante os atores envolvidos no enfrentamento da violência 
de gênero agirem em conjunto e formarem redes de apoio à violência doméstica, lugares de 
encaminhamento para as vítimas, de modo que não se sintam tão desamparadas e frágeis ante o que 
vivenciam.

Com essas iniciativas, visa-se, sobretudo, à conscientização sobre a violência, suas formas e 
sua presença no cotidiano. Mudando as pessoas, tem-se uma via de transformação de cultura e, aos 
poucos, de redução da violência contra a mulher. 

http://www.relogiosdaviolencia.com.br/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/mapa-da-violencia-2015-homicidio-de-mulheres-no-brasil-flacsoopas-omsonu-mulheresspm-2015/


Por essa vereda, tem-se a iniciativa de implementar na comarca de Mozarlândia grupos de 
apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. 

Percebemos que cada mulher é uma flor, única, e precisa ser regada. Para a flores crescer, 
precisa-se de água, solo e um jardineiro. E, muitas vezes, o jardineiro falha em cuidar. Precisamos 
então restaurar a flor e orientar melhor o jardineiro. 

OBJETIVO 

Nossa ideia é, a exemplo do que já é feito em vários tribunais e também no TJGO, organizar 
mensalmente grupos para encontro de mulheres em situação de violência e fomentar entre elas 
diálogos e reflexão sobre violência de gênero. 

A depender da aceitação do projeto pela comunidade, formar-se-ão grupos paralelos e 
análogos com os agressores. 

Visamos a construir conscientização em torno do tema e criar uma rede de apoio a vítimas 
desse tipo de violência na cidade de Mozarlândia, o que hoje não existe.

METODOLOGIA 

Os grupos serão organizados mensal ou quinzenalmente, a depender da aceitação. O 
público-alvo inicialmente são mulheres vítimas de violência de gênero, em número idealizado de 
aproximadamente vinte. 

A depender da aceitação do projeto pela comunidade, formar-se-ão grupos paralelos e 
análogos com os agressores. 

As atividades a serem realizadas serão variadas: eleição de um assunto para discussão, com 
diálogo e troca; aplicação de dinâmica; palestras sobre temas correlatos. 

Até então, temos como possíveis facilitadoras das rodas de conversa a juíza substituta lotada
na comarca, a Escrivã do Cível e uma voluntária selecionada por edital. As atividades não foram 
iniciadas, pois o projeto está em fase embrionária. 

Serão elaborados editais de convocação de voluntários não-remunerados, com priorização de
pessoas com formação em Psicologia e Serviço Social. 
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