
Dia Internacional da Mulher: 
trocamos o seu parabéns pela 

redução de seus privilégios

    Quando pensamos em elaborar um 
material especial pelo Dia Internacional da 
Mulher (e pelo mês da Mulher) sempre 
trazemos o histórico e conjuntura política 
para contextualizar a data e trazer 
informação para quem ainda não conhece 
profundamente, mas 
neste texto em 
especial a primeira 
reflexão será 
direcionada aos 
homens.

Convidamos
você a deslizar 
este material
até o final e 
conferir 
informações
importantes



    Sim, falar sobre a história, a luta 
das mulheres contra o patriarcado 
e o machismo são de extrema importância e 
o tema tem ganhado espaço e força na 
sociedade, mesmo que a passos lentos, e é 
por esse motivo que chamaremos os 
homens à reflexão: Qual foi a última vez que 
você andou pelas ruas durante a noite, 
cruzou com uma mulher estranha e teve 
medo de ser abordado ou estuprado? 
Quando, em uma discussão com a sua 
parceira, você foi agredido fisicamente?  
Você tem suas finanças controladas por sua 
esposa/namorada?

    Antes de você pensar nas respostas, 
entenda que são apenas perguntas 
retóricas para que você possa pensar sob a 
ótica de uma mulher, pois sabemos que a 
realidade para homens e mulheres é muito 
diferente, o machismo violenta, diminui, 
estupra e também mata todos os dias.

 

Entenda



    Um homem nunca sentirá a real sensação 
de andar sozinha na rua e cruzar com um 
homem, não importa a hora do dia. A 
mulher, desde pequena, é ensinada a fugir 
de situações que colocam em perigo sua 
vida e sua integridade, são assediadas no 
transporte público, espancadas por seus 
maridos/namorados, assassinadas por 
aqueles que acreditam que mulheres são 
objetos e, como tal, têm donos.

   Ou seja, desde que o mundo é mundo, 
nascer mulher é um ato de resistência, mas 
com o avanço do fascismo, dos casos de 
violência doméstica (principalmente por 
conta da pandemia), feminicídio, a 
reprodução do machismo por outras 
mulheres e a descredibilização das vítimas é 
n e c e s s á r i o  q u e  h a j a  e s p a ç o , 
conscientização e seja dada a devida 
importância para todo e qualquer 
movimento que busque a proteção da saúde 
da mulher, seja ela física ou mental. 



Em 2020, as 
denúncias ao Disque 
Denúncia  180
aumentaram em 40% 
e, de acordo com o 
Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública 
houve aumento de 
quase 2% no número 
de feminicídios 
registrados no 
primeiro semestre do 
ano passado, se 
compararmos com o 
mesmo período de 
2019.



O machismo é cultural e influencia 
diretamente na manutenção de muitos 
relacionamentos (não necessariamente 
amorosos) e utilizado como arma contra as 
mulheres das mais variadas faixas etárias, 
classes sociais e níveis culturais. 

“O machismo é um dos pilares 
dos relacionamentos abusivos e 
é uma violação aos direitos das 
mulheres, é ele o responsável 
por atacar a saúde física, 
mental, social, patrimonial e 
psicológica de suas vítimas e é 
contra ele que lutamos todos os 
dias e essa batalha envolve a 
conscientização das 
vítimas, muitas se dão 
conta das violências 
que sofrem muito 
tarde”.
Explicou a coordenadora do 
Coletivo de Mulheres do 
Sindicato dos Bancários 
de Guarulhos e Região, 
Silvana Kaproski.



    O discurso é bonito, mas a realidade pode 
ser cruel. Parceiros que controlam o dinheiro 
de suas namoradas/esposas, monitoram 
seus gastos, destroem pertences, roupas e 
até documentos estão cometendo violência 
patrimonial Lei Maria da , crime previsto na 
Penha.

    Ela começa de maneira discreta e quando 
a mulher se dá conta não tem mais 
autonomia sobre suas finanças, o parceiro 
usa seu dinheiro ou se apossa de seus bens 
materiais para exercer total controle sobre 
ela. Você já teve seus objetos destruídos, 
documentos escondidos e o acesso ao 
“dinheiro do casal” negado? Você pode ser 
vítima de violência patrimonial.

Violência Patrimonial
“Não quero que você se 
preocupe com nada, eu cuido 
de você”.

“Em casos  como esse ,  a  fa l ta  de 
independência financeira faz com que 
muitas fiquem presas ao relacionamento, é 
uma forma de dominar a parceira e tê-la 
nas mãos. Sair de um relacionamento 
abusivo já é difícil para quem tem o 
controle de seu próprio dinheiro, como sair 
desse modelo de relação sem ter 
condições de se manter?”
Contou Silvana



As desigualdades entre os gêneros, desde a 
divisão das tarefas domésticas, também são 
fatores que reforçam o controle do homem 
sobre os bens da mulher e, mesmo que ela 
trabalhe, ele tende a diminuir a capacidade 
da parceira e enaltecer sua própria carreira, 
numa tentativa de deixar a mulher insegura 
e ainda mais dependente.

Como já dito, esse tipo de violência também 
se enquadra na  e cabe Lei Maria da Penha
denúncia, apesar da dificuldade em reunir 
provas é importante levar o caso ao 
conhecimento das autoridades e seguir em 
frente. De acordo com Silvana, vítimas de 
v io lênc ia  patr imonia l  também são 
potenciais vítimas de violência psicológica.

Desigualdades

 “Nesses casos é 
importante procurar 
ajuda de um terapeuta 
para superar os traumas 
psicológicos”.



Violência psicológica
   Uma das coisas mais cruéis a que mulheres 
são submetidas em relacionamentos (não 
necessariamente amorosos) é a agressão 
p s i co ló g ica .  E la s  sã o  d im in u íd a s , 
humilhadas, têm a autoestima destruída, 
sofrem com constantes ameaças e têm 
medo de emitirem uma simples opinião.
 

    Ela começa como um ciuminho bobo e vai 
crescendo, dia após dia, minando as bases 
psicológicas da mulher, que tem dificuldade 
em cortar os abusos e acontece com 
bastante frequência. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), a 
cada três vítimas de violência contra 
mulheres no mundo, uma é vítima de 
violência psicológica.
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   É importante manter-se em estado de 
alerta, já que os agressores tendem a 
alcançar a violência física após agirem um 
tempo acabando com o psicológico das 
vítimas. Assim como a violência patrimonial, 
a psicológica também é amparada pela Lei 
Maria da Penha e há uma lista de condutas 
que tipificam crime:

·Humilhação

·Manipulação

·Isolar a vítima de familiares e 
amigos

·Vigiar os passos, conferir 
celular, exigir senha de e-mail e 
redes sociais

·Insultos

·Chantagem

·Distorcer e omitir fatos para 
deixar a mulher confusa

·Proibir

·ETC...



Violência sexual
   O que é Violência Sexual? É qualquer ato 
sexual ou tentativa de obtenção de ato 
sexual por violência ou coerção. E esse é um 
assunto de extrema delicadeza para as 
mulheres, pois o medo da violação de seus 
corpos é algo que as acompanha desde a 
mais tenra idade, mas engana-se quem 
acha  que  estuprador  é  só  aque le 
desconhecido que aborda a vítima nas ruas, 
na grande maioria dos casos (70% deles, 
para ser mais exato) a violência sexual é 
cometida por conhecidos e, pasmem, 
inclusive por maridos/noivos/namorados.

   Ao contrário do que o senso comum nos 
leva a pensar, grande parte dos estupros 
não acontecem com o emprego de força 
física, mas sim através da violência 
psicológica: chantagens, ameaças, relação 
de poder, hierarquia... muitos são os fatores 
que contribuem para a consumação da 
violência sexual. Casos como o de João de 
Deus ilustram muito bem essa narrativa.



   E o que é ruim ainda pode piorar. Em 2018, 
54% das vítimas de estupro eram crianças e, 
desse total,  das 76% eram conhecidos
vítimas: é dentro de casa que a maioria dos 
abusos acontecem e a educação sexual e a 
informação são grandes aliadas para que as 
crianças consigam se proteger de seus 
abusadores.

   Nesse contexto, não só crianças são 
estupradas dentro dos lares, mulheres 
casadas que não consentem o ato sexual, 
mas acreditam na teoria da “obrigação de 
mulher” para satisfazer os companheiros 
que não respeitam suas vontades.

   É preciso denunciar os agressores e as 
vítimas (ou seus responsáveis) devem 
buscar ajuda o quanto antes, procurando 
atendimento especializado para vítimas de 
violência sexual e com registro de boletim 
de ocorrência para levar o caso a 
julgamento.



Violência física
   Começa com ciúmes, evolui para 
alterações no humor, violência psicológica, 
surtos contra objetos e quando menos se 
espera a explosão com socos, pontapés, 
empurrões e, muitas vezes, homicídio! 
Muitas mulheres são vítimas de violência por 
parte daqueles que lhes devem respeito.

   De acordo com dados da última 
atualização do Fórum Brasi leiro de 
Segurança Pública (em 2018), uma mulher é 
vítima de violência doméstica a cada dois 
minutos no Brasil e no contexto da 
pandemia de covid-19, os atendimentos da 
Polícia Militar às mulheres vítima de 
violência aumentaram mais de 40% no 
Estado de São Paulo, com homens usando a 
força física para oprimir, ferir e causar 
danos físicos. 



Machismo é 
problema  social

    A raiz de todos os tipos de violência contra 
a mulher é o machismo! Conscientemente 
ou não, o machista acredita que a mulher é 
inferior, que sua autoridade como homem 
não deve ser contrariada e o problema é tão 
enraizado que a própria vítima demora a se 
dar conta do que enfrenta. 

   Não há como discordar de que o 
machismo é cultural e afeta a economia, 
pol í t ica,  rel igião,  famíl ia e toda a 
s o c i e d a d e .  V i v e m o s  m u i t o s  a n o s 
normalizando tais atitudes, justificando a 
ação do agressor de acordo com as atitudes 
da vítima, mas há algumas décadas tal 
c o m p o r t a m e n t o  c o m e ç o u  a  s e r 
problematizado e tem ganhado espaço, 
principalmente por mulheres que lutam pela 
igualdade e equidade de gênero.

“Todas sabemos que o machismo privilegia 
os homens, vivemos em uma sociedade 
patriarcal, e eles gostam dessa situação, é 
confortável para eles e não estão dispostos 
a abrir mão desses privilégios. Estamos 
avançando devagar, a revolução começa 
com o despertar das mulheres”.

Concluiu a coordenadora do Coletivo 
de Mulheres do Sindicato.



· Feminicídios aumentam mais de 
40% durante a pandemia no 
estado de São Paulo

· Em 2017, mais de 87 mil 
mulheres foram mortas apenas 
por serem mulheres, desse total, 
58% foram assassinadas por 
conhecidos

· Seis mulheres foram mortas por 
conhecidos a cada hora naquele 
ano

· Maridos e ex-maridos são 
autores de 90% dos feminicídios 
cometidos no país

!
Machismo 

mata



Listamos abaixo algumas situações reais 
retiradas de uma rede social voltada para o 
apoio de mulheres vítimas de violência (Mas 
ele nunca me bateu). Caso você se 
identifique com alguma delas, procure 
ajuda e denuncie seu agressor!

 

Sou vítima de violência?

“Meu ex namorado me 
chamava de boca de pelo, 
p*t*, rodada e etc”
Pela Lei Maria da Penha trata-se de violência 
moral e psicológica. A lei define como qualquer 
conduta que cause dano emocional, diminuição 
da autoestima ou que prejudique ou perturbe o 
pleno desenvolvimento da mulher. Quanto à 
violência moral, ela é entendida como qualquer 
conduta que configure calúnia ou difamação.

“Pediu para transar sem 
camisinha, não aceitei, ele 
tirou durante o ato sem eu 
percebesse”
Violência sexual. A cultura ensina aos garotos 
e homens que nosso “não” não é uma frase 
completa, porém nosso não vale muito e os 
homens precisam aprender sobre consentimento.



“Meu ex jogava as coisas no 
meu rosto e falava que eu não 
aprenderia de outra forma”
Agressão física! Muitas pessoas acreditam que 
para ser enquadrada como agressão física é 
necessário haver contato direto corpo a corpo, 
mas não! Utilizar objetos paga jogar contra a 
vítima é agressão física da mesma forma!

DISQUE 180

Sou vítima de violência?
“Vou me matar, é isso o que 
você quer?”

“Ele dizia que eu era 
descontrolada com as 
finanças e eu colocava meu 
pagamento nas mãos dele”

Agressão psicológica! É importante 
acompanhamento profissional para cuidar
dos traumas causados.

Abuso patrimonial! É muito comum o abusador 
querer controlar as finanças, o que a mulher 
vai gastar e como vai investir o dinheiro, mesmo 
que ela trabalhe e tenha renda própria.

Fonte: @maselenuncamebateu



O espaço para o debate e a 
conscientização das mulheres é 
a luz no fim do túnel para que 
possam reagir às violências que 
sofrem. Nem sempre o homem 
oprime com socos e pontapés, há 
também violências tão sutis que 
levam tempo até o despertar e a 
proteção, a informação é uma 
poderosa ferramenta contra o 
machismo.

!



Em nosso site tem 
um canal Exclusivo para 

Denúncias de Assédio
Moral e Sexual

CLIQUE NO MENU 
CONTATO > DENÚNCIA DE ASSÉDIO

O Sindicato está 
ao seu lado

Acesse:
www.bancariosdeguarulhos.com.br



Você sabe que pode contar 
com a gente, né! : )

Entre em contato!

Teve algum
problema na 

agência?

Daniela
97275-1810

Sara
97639-2650

Silvana 
97168-7614

Gláucia
98534-1629



bancariosdeguarulhos

imprensa@bancariosdeguarulhos.com.br

www.bancariosdeguarulhos.com.br

www.facebook.com.br/bancariosdeguarulhos

twitter.com/bancariosgru

www.youtube.com/BancariosdeGuarulhos

Conteúdo elaborado pelo Coletivo de 
Mulheres do Sindicato dos Bancários

de Guarulhos e Região

Coordenadora:
Silvana Kaproski

Membras: 
Daniela Simões Cucio
Glaucia Iano Fantini

Patricia Fernanda Palitos Dutra
Dheime Borges de Souza

Taís Corrêa Ferraira dos Santos
Rita Maria Serafim Fonseca

Sara Cristina Lee Soares
Marli dos Santos Afonso
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