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Resumo
A violência de gênero contra a mulher não é uma discussão recente, 
quando comparada aos direitos femininos conquistados ao longo dos 
tempos. São anos de luta e enfretamento, principalmente após a 
Segunda Guerra Mundial.  Nesse sentido, o presente estudo busca 
apresentar um breve panorama destes progressos, especialmente no 
que tange ao âmbito jurídico; aos desdobramentos desses avanços e; 
as iniciativas públicas para conter o crescimento da violência contra a 
mulher, baseado em planos de políticas e leis. A partir de uma revisão 
bibliográfica, será apresentado como funcionam as redes de acolhimento, 
amparo e atendimento às mulheres a nível federal, estadual e municipal, 
com ênfase na cidade de Maringá, Paraná. Esta anál ise pretende 
evidenciar também, a contribuição da Arquitetura no desenvolvimento 
de espaços de acolhimento e no bem-estar dos usuários, propondo 
melhorias nas diretrizes projetuais e, sugerindo um novo modelo de centro 
que promova proteção ao ser mulher.  
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Abstract
Gender violence against women is not a recent discussion when compared 
to women's rights conquested over time. These are years of fight and 
confrontation, especially after World War II. In this sense, the present study 
looking for to present a brief overview of this progress, especially with 
regard to the legal scope; to the unfolding of these advances and; public 
initiatives to hold the development of violence against women, based on 
policy and law plans. Based on a bibliographic review, it will be presented 
how the networks of refuge, shelter and assistance to women at federal, 
state and municipal level, with emphasis in the city of Maringá, Paraná, will 
work. This analysis also intends to emphazise the contribution of Architecture 
to the development of host spaces and the wellfare of users, proposing 
improvements in the design guidelines and suggesting a new model of 
center that promotes protection to women. 
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      Os debates em torno da violência contra a 
mulher vêm crescendo nos últimos anos. 
Dados apontam que no Brasil, a taxa de ho-
micídios de mulheres é de 4,8 por 100 mil 
habitantes. Em um ranking de 83 países, a 
federação brasileira ocupa a 5ª posição 
(WAISELFISZ, 2015). Essas informações 
evidenciam questões alarmantes que 
precisam ser levadas em consideração, uma 
vez que tendem a aumentarem cada vez mais. 

      Os movimentos feministas com início nos 
anos 80 tinham entre os objetivos visados, dar 
visibilidade as violências sofridas pelas 
mulheres a modo de combatê-las a nível 
social, político e jurídico (SANTOS; IZUMINO, 
2005). Constata-se que os direitos civis 
femininos, como a garantia ao voto, leis e 
planos específicos de combate à violência e 
homicídio (Lei Maria da Penha e Lei do 
Feminicídio), são conquistas recentes que 
v ie ram após  mui tos  anos  de  lu ta  e 
enfrentamento. 

       Os estudos trazem o olhar amplo e crítico 
de que a temática tem tido importantes 
contribuições empíricas e teóricas, po-
ssibilitando compreensão do fenômeno. É 
neste viés que o presente artigo busca 
apresentar um recorte da evolução legislativa 
feminina, evidenciando os planos federais e 
estaduais de politicas públicas para o combate 
e amparo dessas vítimas, bem como destacar e 
entender  como operam as  redes de 
atendimento e assistência voltada ao público 
feminino, como as delegacias especializadas, 
secretaria da mulher, juizados, entre outros, 
com ênfase nas casas abrigo, comprovando 
sua necessidade e importância para o público 
em questão. 

      Busca alcançar também, o entendimento 
de como a arquitetura humanizada pode 
contribuir para a melhoria dos espaços de 
acolhimento de pessoas em situação de 
vulnerabilidade, a partir de recursos projetuais, 
para que, posteriormente, possa ser proposto 
um centro único, que seja referência na cidade 
de Maringá e região, capaz de oferecer 

assistência psicológica, social e jurídica, 
destacando à realidade vivenciada pela mulher,  
proporcionando o bem-estar para a mesma, 
uma vez que o espaço e o modo como este 
estão compostos também influenciam no 
sentir.

    Este nicho da arquitetura surge com o intuito 
de amenizar as trocas negativas do indivíduo 
com o meio no qual este está inserido 
(MARTINS, 2017), visto que o “[...] o usuário é o 
centro do ambiente” (ORNSTEIN, 2005, p. 159).
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     Aqui apareceu pela primeira vez a 
referência na questão de equidade entre 
homens e mulheres, porém foi somente em 
1948, na Declaração dos Direitos Humanos 
pela mesma entidade que de fato isto veio à 
tona.  Até então, a mulher detinha de um papel 
de subalternidade diante de seu pai, e depois 
de casada, de seu marido (SEDS, 2018).

A violência de gênero contra a mulher 
não é algo novo, a luta feminina em torno de 
seus direitos civis ocorre pelo menos desde a 
década de 20. Em 1945 com o fim da Segunda 
Guerra Mundial ,  diante da catástrofe 
humanitária que sofria a Europa, surgiu a 
Organização das Nações Unidas - ONU, cujo 
principal objetivo era “[...] reafirmar a fé nos 
direitos fundamentais do homem, na 
dignidade e no valor do ser humano, na 
igualdade de direitos dos homens e das 
mulheres, assim como das nações grandes e 
pequenas [...]” (ONU, 2019, p. 3). 

(2007, apud SEDS, 2018, p. 18): “[...] A partir 
desta reconfiguração, os abusos que têm lugar 
na esfera privada – como o estupro e a violência 
doméstica – passam a ser interpretados como 
crimes contra os direitos da pessoa humana”.

     Concomitante a este marco, eclodia em 
âmbito mundial – principalmente nos Estados 
Unidos e na França –, os movimentos 
feministas. Esses grupos de mulheres que 
buscam representatividade e direitos básicos, 
como direito ao voto, por exemplo, tiveram 
suma importância nas conquistas dos poderes 
femininos do século XIX, e foi a partir deles que 
os órgãos mundiais voltaram olhares às causas 
feministas e as revisões legislativas a respeito 
da mulher. 

meios para elucidar as desigualdades de 
gênero e de reconhecer os direitos femininos 
como direitos humanos. 
      A Conferência Internacional dos Direitos 
Humanos de 1993, em Viena foi o marco 
principal na luta dos direitos das mulheres, 
uma vez que foram redefinidos os limites entre 
esfera pública e privada que segundo Porto 

   Assim, surgiram 
diferentes conferên-
cias mundiais sobre a 
mulher, elaboradas 
pela ONU mulheres 
(2019), a fim de buscar

¹Conferência Mundial sobre a Mulher, 1975, Cidade do México; II Conferência 

Mundial sobre a Mulher, 1980, Copenhague; III Conferência Mundial sobre a 

Mulher, 1985, Nairóbi; IV Conferência Mundial sobre a Mulher, 1995, Pequim; 
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          Por conseguinte, anos depois, em 1994, 
o Brasil sediou a Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher, conhecida também como 
“Convenção De Belém Do Pará”. Nesta, foram 
discutidas as definições de direitos das 
mulheres, os deveres dos estados, os mecanis-

No Brasil, as ações normativas mundiais 
em torno dos direitos das mulheres, aliado as 
pressões de movimentos sociais internos, 
fizeram com que na nova Constituição de 1988 
fosse abordada a proteção, promoção e 
igualdade de gênero das mulheres. Aqui os 
movimentos feministas também desem-
penharam papel fundamental na conquista 
desses direitos, entre eles “[...] reconhecimento 
da igualdade na família, o repúdio à violência 
doméstica, a igualdade entre filhos, o 
reconhecimento de direitos reprodutivos, etc.” 
(BARSTED; PINHEIRO, 2001, p. 35 apud SEDS, 
2018, p. 19).

      Ainda em âmbito jurídico, os avanços 
quanto à criminalização de atos violentos em 
decorrência de gênero, só veio acontecer em 
2006. A lei de nº 11.340, mais conhecida como 
Lei Maria da Penha, foi criada para coibir e 
penalizar a violência doméstica e familiar 
contra mulheres.  Esta lei é reconhecida pela 
ONU como uma das melhores legislações em 
âmbito global quanto ao enfrentamento de 
todas as formas de agressão contra a mulher. 

mos de proteção, entre outros pontos. 
Desta forma, segundo o art. 1° da 

Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, 
“Convenção de Belém do Pará”, de 9 de julho 
de 1964 ficou definido como violência contra 
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.”

Conforme o Art. 7º da Lei nº 11.340, de 7 
de agosto de 2006 (BRASÍLIA, 2011): “[...] São 
formas de violência doméstica e familiar contra 
a mulher, entre outras: I – a violência física; II – a 
violência psicológica; III – a violência sexual, IV – 
a violência patrimonial; V – a violência moral”.

     De acordo com dados do Mapa da Violência, 
proposto por Waiselfisz (2015), a taxa de 
homicídios de mulheres no Brasil chega a 4,8 
por 100 mil habitantes. Em um ranking de 83 
países, a federação brasileira  ocupa a 5ª 
posição possuindo 48 vezes mais homicídios fe- 
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       Atrelado a estas normativas judiciais, 
existe hoje no país, planos de políticas públicas 
de combate e enfrentamento da violência de 
gênero, tanto em esfera federal, como 
estadual e municipal. Esses planos visam 
propor meios de garantir a autonomia, 
igualdade, combate a discriminação e 
violência contra a mulher (BRASIL, 2013). Uma 
das medidas apresentadas com o intuito de 
conter o avanço da violência, principalmente  

mininos do que o Reino Unido, por exemplo, e 
24 vezes mais que a Irlanda.

A fim de conter o avanço desses 
números, a Lei nº 13.104, de 9 de março de 
2015, foi aprovada, alterando o código penal e 
qualificando os homicídios em decorrência de 
gênero como feminicídios. As penas previstas 
para esse tipo de crime foram aumentadas e 
vigoram desde então.

As casas abrigo são espaços que 
oferecem atendimento e refúgio protegido a 
mulheres e seus filhos menores de idade em 
risco eminente. O serviço tem caráter 
temporário e sigiloso, onde os usuários 
poderão permanecer por tempo determinado 
até que consigam reunir condições mínimas 
para regressar as suas vidas (BRASIL, 2006).

          Isto posto, voltando os olhares para uma 

      No Brasil, a primeira instituição neste 
segmento foi instaurada em São Paulo no ano 
de 1983. Atualmente, são 77 casas abrigo 
espalhadas pelo país, onde muitas não detêm 
de todos os serviços necessários para amparo 
das vítimas, além de insuficientes quando 
comparado as crescentes estatísticas de 
violência e a vasta extensão territorial do Brasil.

doméstica e familiar, foi à criação de casas 
abrigo.

atuação de acolhimento em nível regional, 
pode-se afirmar com os estudos que, a cidade 
de Maringá,  conta com uma rede de 
atendimento e amparo as mulheres que se 
encontram em condições vulneráveis. São elas: 
Secretaria da Mulher (SeMulher); Centro de 
Referência e Atendimento a Mulher Maria Mariá 
(CRAMMM); O Núcleo de Estudos sobre a Lei 
Maria da Penha – NUMAPE/UEM; Casa Abrigo 
Edna Rodrigues de Souza e; apoios jurídicos 
como, a Patrulha Maria da Penha; Delegacia da 
Mulher e; a Vara Especializada da Mulher (5ª 
Vara). 
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2.1 Secretaria da Mulher – SEMULHER

    A Secretaria da Mulher de Maringá 
(SeMulher) foi instituída em 2005 a partir da Lei 
555/05, com o intuito de atender e garantir os 
direitos das mulheres vítimas de violência, 
fazendo valer o Programa Municipal de Apoio 
à Mulher Vítima de Violência.
 

Isto posto, o principal papel da se-
cretaria é desenvolver meios que garantam a 
efetivação das políticas públicas, além da 
geração de trabalho, renda e a valorização da 
mulher perante o meio social.

         Segundo dados a equipe responsável 
por administrar os trabalhos é constituída por 
sete frentes, sendo elas: Secretária da Mulher; 
Diretoria de Políticas Gerais e de Combate à 
Violência; Gerência de ações formativas e de 
Políticas Gerais; além das Coordenações de 
Políticas Gerais e Financeira. O atendimento ao 
público ocorre de segunda a sexta-feira em 

horário comercial (MARINGÁ, 2017).

Dentre os projetos desenvolvidos pela 
SeMulher, há a capacitação e qualificação das 
mulheres perante o mercado de trabalho, no 
qual tem como objetivo, proporcionar a estas, 
meios de desenvolvimento para dependência 
financeira, empoderamento e reinserção 
social. Desse modo, foram implantados 
Centros de Qualificação e Capacitação de 
Renda no bairro Parque Hortência II e no 
Jardim Copa Cabana, além das parcerias com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - 
SENAI e com o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial – SENAC da cidade.

Nos centros, são ofertados cursos 
gratuitos de artesanato como: enfeites 
natalinos; bijuterias em tecido; bordado de 
guardanapo; boneca em tecido e botões; 
bordado de pedraria em chinelo entre outros. 
No SENAI, são oferecidos cursos técnicos de 

Em maio de 2006 foi criada pela 
SeMulher a Casa Abrigo Edna Rodrigues de 
Souza, sendo esta ação considerada uma das 
mais importantes já realizadas pela secretaria. A 
pr inc ipal  final idade da casa abr igo é 
disponibilizar as mulheres vítimas de violência 
ou com risco de morte eminente e a seus filhos 
menores de idade, um local de proteção, com 
acomodações que lhe ofereçam conforto 
digno, suporte social, psicológico e jurídico. 

costureiro de máquina reta e overloque, costura 
sob medida, entre outros. Já no SENAC, os 
cursos técnicos são na área de panificação, 
maquiagem e manicure/pedicure (MARINGÁ, 
2017). 
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2.2 Centro de Referência e Atendimento 
a Mulher Maria Mariá – CRAMMM

2.3 Núcleo de Estudos sobre a Lei Maria 
da Penha – NUMAPE/UEM

Compreende-se com a Assessoria de 
Imprensa da Prefeitura de Maringá (2006) que, 
o Centro de Referência e Atendimento a 
Mulher Maria Mariá (CRAMMM) refere-se a 
um dos serviços disponíveis na rede municipal 
que auxilia o enfrentamento da violência 
contra a mulher na cidade. O local foi criado 
em 2006 pela Prefeitura do município, a fim de 
atender mulheres vítimas de agressões, sejam 
elas físicas, psicológicas, patrimonial, moral ou 
sexual. 

     Ainda segundo assessoria de imprensa, o 
espaço dispõe de atendimento e acom-
panhamento psicológico, social e jurídico a 
partir de uma equipe especializada e treinada, 
visando assegurar a mulher seus direitos ao 
acesso às políticas públicas de combate e  

Também é de competência do Centro, 
e n c a m i n h a r  a s  m u l h e r e s  e  s e u ( s ) 
respectivo(os) filho(os) menores de idade e em 

enfrentamento da violência (MARINGÁ, 2006).

        Entende-se, assim, que, com o CRAMMM, 
os processos e ingressos aos serviços 
tornaram-se mais acessíveis, uma vez que no 
local estão centradas todas as funções 
necessárias de amparo à mulher. Quando são 
detectadas necessidades especiais, a vítima é 
encaminhada para outros locais, como a 
Delegacia da Mulher ou a Vara Especializada 
da Mulher (5ª vara). 

Além disso, o centro busca resolver de 
maneira objetiva os problemas trazidos pelas 
vítimas, facilitando o acesso aos mecanismos 
legais, diminuindo a espera e os caminhos que 
as mesmas percorriam para conseguir efetivar 
uma denúncia (MARINGÁ, 2006).

situação de risco eminente de morte a casa 
abrigo do município, onde estes ficam sob 
tutela municipal até que as medidas protetivas 
sejam efetivadas.

          O Núcleo de Estudos sobre a Lei Maria da 
Penha – NUMAPE/UEM é um projeto de 
extensão que surgiu em 2015 dentro da 
Universidade Estadual de Maringá que busca 
“[...] promover orientações, atendimentos e 
encaminhamentos a mulheres em diferentes 
contextos de violência doméstica e familiar” 
(MACHADO; CABERLIM; KIAN, 2017, p. 2). 
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      No âmbito judicial, o núcleo auxilia as 
mulheres em tramites que não são de 
competência criminal como divórcios, 
pensões, entrada em processo de guarda, em 
p a r t i c i p a ç ã o  n a s  a u d i ê n c i a s  e  e m 
requerimentos de medidas protetivas, entre 
outros serviços (MACHADO; CABERLIM; KIAN, 

O projeto desempenha atividades de 
assistência jurídica e psicológica voltado a 
mulheres, e é aberto a comunidade feminina 
que necessita de suporte em alguma das áreas 
citadas. 

A iniciativa é financiada pela Secretaria 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do 
Estado do Paraná – SETI/PR, e conta com 
profissionais da área de direito e psicologia, 
além do auxílio de estudantes da comunidade, 
to ta l i zando  o i to  co laboradores .  Os 
atendimentos ocorrem dentro do campus em 
dias de semana – de segunda a sexta-feira –. 

2017).

          O núcleo também desenvolve projetos e 
campanhas junto à comunidade a fim de dar 
visibilidade ao tema das violências sofridas 
pelas mulheres e pela busca da garantia dos 
direitos das mesmas dentro do meio social. Em 
consonância com Machado e Correa (2016 
apud MACHADO; CABERLIM; KIAN, 2017, p. 3) 
é possível afirmar que o núcleo: 

Já na esfera psicológica, entende-se 
com as autoras que o projeto torna-se um 
canal de escuta e acolhimento, permitindo o 
acompanhamento profissional conforme 
necessidade apresentada, podendo esta ser 
encaminhada para as demais redes de apoio e 
amparo a mulher da cidade.

[...] não se trata da pres-tação exclusiva de 
serviços advocatícios. A proposta vai além, 
consolidando articulações da sociedade civil 
para constituir um posicionamento coeso 
pela garantia dos direitos das mulheres, 
além da pro-moção de assistência jurídica.

2.4 Casa Abrigo Edna Rodrigues de Souza

Por motivos de segurança, a casa possui 
endereço mantido em sigilo e conta com 
vigilância 24 horas.  Possui 532,53 m² de área 
construída e até o ano de 2015, era considerada 
a maior do Paraná. 

De acordo com a Secretar ia  de 
Comunicação da Prefeitura do município de 
Maringá (2015) a Casa Abrigo Edna Rodrigues 
de Souza foi fundada em 2006 pela Secretaria 
da Mulher de Maringá. O local acolhe mulheres 
e seus filhos menores de idade com risco 
eminente de morte e atualmente atende o 
município de Maringá e mais 94 cidades 
próximas.
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A estrutura atual passou por reformas 
há quatro anos e hoje, tem capacidade para 
acolher 30 pessoas entre mulheres e crianças. 
Os acolhidos são assistidos judicial e 
socialmente, contam com acompanhamento 
psicológico e educacional, com aulas dentro 
do próprio abrigo e podem permanecer em 
amparo por até seis meses (MARINGÁ, 2015).

 

situação de violência. São elas: Patrulha 
Maria da Penha; Delegacia da Mulher e; a Vara 
Especializada da Mulher (5ª Vara). 

A Patrulha Maria da Penha foi criada a 
partir de Lei Ordinária nº 9925, de 7 de janeiro 
de 2015, porém, só foi realmente implantada 
em 2017. Está vinculada diretamente com a 
Guarda Municipal que em conjunto com a 
SeMulher e o CRAMMM realizam ações de 
proteção e defesa da mulher. 

Segundo o Art. 2º da Lei Ordinária nº 
9925, de 7 de janeiro de 2015 (MARINGÁ, 
2015):

São diretrizes do Projeto Guardiã Maria da 
Penha:..............................................................
I - prevenir e combater a violência física, 
psicológica, sexual, moral e patrimonial 
contra as mulheres, conforme legislação 
vigente;...............................................................
II - monitorar o cumprimento das normas 
que garantem a proteção das mulheres e a 
responsabilização dos agressores/autores 
de violência contra as mulheres;

III - promover o acolhimento humanizado 
e a orientação às mulheres em situação de 
violência por guardas municipais 
especialmente capacitados, bem como o 
seu encaminhamento aos serviços da rede 
de atendimento especializado, quando 
necessário.

2.5 Apoios Jurídicos e de Segurança 
Atualmente, há na cidade de Maringá 

uma rede integrada que visa dar suporte 
jurídico e de resguardo físico á mulheres em 

A Vara especializada da Mulher e a 
Delegacia da Mulher atuam na efetivação das 
leis contra a violência de gênero. Suas principais 
atividades são recepcionar as vítimas que 
necessitam de respaldo jurídico – medidas 
protetivas, pensão, boletins de ocorrência, 
entre outros – e garantir o cumprimento das 
ordens oficiais. Segundo informações do 
Governo do Estado do Paraná junto a Secretária  
da Segurança Pública e Administração 
Penitenciária, a Delegacia da Mulher tem por 
princípios: 

Assegurar o combate à violência contra as 
Mulheres, que tem como objetivo específico 
o fortalecimento e a efetiva implementação 
de atendimento policial especializado para 
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população feminina vítima de violência, 
através das atividades de investigação, 
prevenção e repressão dos del i tos 
praticados contra a mulher; Auxiliar as 
mulheres agredidas, seus autores e 
familiares a encontrarem o caminho da não 
violência, através de trabalho preventivo, 
educativo e curativo efetuado pelos setores 
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A arquitetura humanizada é um nicho 
que se encontra dentro dos estudos voltados a 
psicologia ambiental.  Este campo do 
conhecimento explora a relação do ser 
humano com os espaços físicos no qual ele 
está inserido. “Gifford (2002) conceitua que a 
psicologia ambiental estuda a transação entre 
os indivíduos e seus ambientes físicos. Nestas 
transações, os indivíduos mudam o ambiente e 
seu comportamento é  mudado pelo 
ambiente” (MATAI; MATAI, 2008, p. 25 apud 
MARTINS, 2017, p. 50). 

        Os espaços nos quais uma mulher pode 
ser condicionada até conseguir atendimento 
eficaz seja em uma delegacia (que em muitos 
casos não são especializadas), centro de 
acolhimento entre outros; podem ser 
desagradáveis, fazendo com que a mesma 
continue vivenciando situações estressantes. 
Considera-se também, um processo doloroso, 
uma vez que a vítima é afastada de sua 

Entende-se que os estudos da área, 
direcionam-se às etapas de projeto e 
planejamento dos espaços, principalmente no 
que tange às estratégias projetuais para a 
produção de ambientes onde o usuário é o 
centro, assim como afirma Ornstein (2005, p. 
159):

Desta maneira, a arquitetura huma-
nizada se volta principalmente aos espaços 
hospitalares e/ou àqueles que são di-
recionados às pessoas em estado de vul-
nerabilidade, como idosos, crianças e às 
mulheres vítimas de violência. Este nicho da 
arquitetura surge com o intuito de amenizar as 
trocas negativas do usuário com o meio no 
qual este está inserido (MARTINS, 2017).

realidade (família, filhos, amigos) alterando 
hábitos e rotinas (MARTINS, 2017).

Em concordância a isso, existem 
inúmeros condicionantes ambientais que 
podem servir como auxílio nas etapas de 
projeto, a fim de estruturar espaços mais 
humanos. Kalache e Dos Santos (2014) 
mencionam que a cura ou o bem-estar de 
pacientes (em ambientes hospitalares) devem 
ocorrer a partir de lugares arejados, com 
iluminação adequada e com ruídos baixos. 

          Já para Dobbert (2010), o bem-estar do 
ser humano nos espaços construídos pode ser 
dividido a partir de duas frentes de estudo e 
planejamento: o conforto ambiental e o 
climático. Assim, traz como variáveis:  

[...] especialmente nas etapas profissionais 
do processo de produção do ambiente 
construído voltadas ao planejamento, à 
programação de necess idades  e  à 
formulação de alternativas de estudos 
preliminares e de ante-projetos, etapas em 
que o homem - usuário é o centro do 
ambiente.
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a temperatura e umidade do ar, ventilação, 
iluminação, conforto acústico, materiais, cor, 
mobiliário e vegetação, além das condições 
socioeconômicas e emocionais de cada 
indivíduo. 

Os fatores de temperatura, umidade do 
ar e ventilação são determinantes para 
qualquer  projeto arqui tetônico e as 
estratégias que devem ser adotadas para 
harmonizar essas variáveis se altera segundo 
cada clima/região. Para Corbella e Yannas 
(2016), por exemplo, nos climas tropicais 
úmidos, os recursos projetuais para alcançar 
um bom nível de conforto são: controlar os 
ganhos de calor com a entrada da energia 
solar no ambiente a partir das aberturas; 
promover a iluminação natural, com o uso de 
aberturas que permitam a entrada da mesma 
sem a passagem da radiação solar direta; 
controlar ruídos a partir de elementos que 
dificultem sua transmissão; dissipar a energia  

térmica do interior do edifício, baseado em 
estratégias de ventilação (boa disposição das 
aberturas, ventilação noturna e inércia 
térmica); remover a umidade em excesso e; 
promover o movimento do ar. 

No âmbito do conforto acústico, 
Corbella e Yannas (2016) orientam que o ruído 
pode ser controlado sobre a fonte produtora, 
no caminho de propagação do som ou, no 
receptor. Quando a atuação for direta na fonte, 
a ação deve ser de substituir a mesma por uma 
com índice de ruído menor, isolá-la ou evitar 
que a mesma transfira barulho para a estrutura 
do prédio. Já no caminho da propagação e do 
receptor, a atuação deve ocorrer a partir de 
materiais isolantes segundo o índice de 
redução do som de cada composto 
(quantidade de som que é transmitido através 
dos materiais). Segundo os autores, quanto  
maior este índice, melhor será o controle do 
som. 

Deve-se sempre estar atento a este fator, 
uma vez que ambientes muito barulhentos 
causam estresse, irritação e podem agravar o 
mau humor dos assistidos. Os sons de fontes 
naturais, como o da água, por exemplo, podem 
colaborar no efeito calmante das pessoas. 

         A iluminação natural e artificial dentro dos 
ambientes voltados a recuperação de pessoas, 
são fundamentais. O ideal seria atrelar as duas 
fontes de luz com o intuito de propiciar um 
melhor resultado de qualidade para os 
usuários, assim como afirma Koth (2013, p. 2):

[...] ideal seria sempre poder contar com 
iluminação natural e artificial, todavia isto 
nem sempre é possível, mas ambas bem 
projetadas tem-se resultados excelentes nos 
ambientes, visando a qualidade dos 
usuários. A iluminação é vital na vida das 
pessoas. Resultado de uma boa iluminação 
pode gerar estímulos tranquilizadores e 
acolhedores.
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         O recurso da iluminação natural é 
positivo para esses locais, pois além de reduzir 
o consumo de energia elétrica, permite que o 
paciente entre em contato com o mundo 
externo e não fique recluso a apenas um 
cômodo fechado, isto auxi l ia na sua 
recuperação e proporciona a continuidade do 
ritmo biológico do corpo humano, como 
atesta Marscarello (2005 apud KOTH, 2013, p. 
5):

       A autora pontua também que, a 
iluminação dentro desses espaços não podem 
ser uniformes e desinteressantes. Nesse 
sentido, faz-se necessário, medidas que 
permitam a variação de luz dentro dos 
ambientes, para que os mesmos não se 
tornem pobres e monótonos. 

      Assim como a iluminação natural, a 
artificial também altera as sensações e as 
condições de bem-estar dos usuários. Koth 
(2013) mostra que a qualidade da luz vale 
muito mais que a quantidade/potência e, 
afirma também que cuidados devem ser 
adotados para o bom uso da luz artificial, 
garantindo que estas estejam com tamanhos e 
posições adequadas e, não detenham de 
brilho muito forte. 

 Ainda segundo estudos da autora, 
compreende-se que as cores devem ser vistas 
como fortes elementos projetuais dentro dos 
espaços de recuperação, uma vez que podem 
propiciar tranquilidade e conforto, mantendo 
os assistidos despertos e gerando boa 
produtividade dos funcionários.

das ao que os estudiosos denominam de 
cromoterapia. A cromoterapia é uma técnica 
que confere significados às cores, defendendo 
que as mesmas podem ajudar a reverter 
problemas de saúde, através de sua absorção 
pelo corpo. Gusmão e Brotherhood (2010) 
explicam: 

          As autoras também citam os efeitos 
físicos e psicológicos que cada cor pode 
desenvolver nos usuários que as absorvem. Por 
exemplo, a cor vermelha estimula o sangue, a 
liberação de adrenalina no corpo e intensifica 
funções do sistema nervoso. Já o tom laranja,  
tido como a cor da alegria, tem ação 
antidepressiva e aumenta o otimismo, além de  
beneficiar o sistema metabólico. Violeta e azul 

edifícios, pois um projeto de iluminação 
natural bem planejado diminuirá a 
necessidade de uso de iluminação artificial 
e de ar-condicionado.

Permitir o contato visual com o exterior e 
utilizar adequadamente a luz natural são 
fatores fundamentais, tanto para a 
manutenção dos níveis de conforto visual 
e psicológico do usuário como para o 
aumento da eficiência energética dos 

A Cromoterapia é uma terapia natural, 
recomendada como complemento da 
medicina tradicional, que leva em conta 
todos os níveis do ser humano (físico, 
mental ,  emocional ,  energético e 
espiritual), e não apenas os sintomas 
físicos, já que corpo e mente encontram-
se intimamente interligados.
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    Outro fator fundamental atrelado à 
humanização dos espaços é o contato dos 
indivíduos com a natureza. Vasconcelos (2004) 
sugere que os elementos naturais (água, 
vegetação, flores, árvores) encorajam a 
recuperação de pacientes,  auxi l ia na 
diminuição do estresse, nervosismo e tristeza, 
além de provocar sentimentos positivos,  
prender a atenção e bloquear pensamentos 
pessimistas.   

calmante e o verde é associado à natureza 
remetendo sensação de serenidade. O violeta 
claro conduz à consciência espiritual e o rosa 
claro, aconchega e relaxa.

Neste sentido, entende-se que a 
arquitetura pode contribuir propondo espaços 
abertos que permitam a contemplação e 
acesso dos usuários nos mesmos. Gruffydd 
(1967 apud VASCONCELOS, 2004, p. 85) cita 
algumas diretrizes projetuais com fins  

terapêuticos que devem estar presentes nos 
espaços externos, entre elas:

às mulheres vítimas de violência. Fazendo com 
que elas usufruam de espaços completos e 
preparados para ampará-las no seu processo 
pessoal de reabilitação.Amplitude: os principais elementos da 

paisagem devem ser agrupados de forma a 
atrair o olhar do observador, mas ao 
mesmo tempo devem permitir que ele 
tenha uma visão geral de todo o espaço; 
Complexidade: a organização espacial e os 
arranjos formados com os elementos que 
compõem o espaço devem ter um certo 
nível de complexidade, para evitar a 
monotonia; Variedade: atribuída ao 
ambiente pela exploração de diversas e 
contrastantes formas, tipos, texturas e 
cores das plantas presentes; Fragrância: 
árvores, plantas e flores com essências 
agradáveis devem ser sempre utilizadas em 
qualquer ambiente em que os pacientes e a 
equipe de trabalho possam senti-las. 

Desta forma, com o emprego destes 
fatores citados acima e a implantação dos 
mesmos nos espaços voltados a recuperação 
de pessoas, a arquitetura pode contribuir para 
a melhoria da reabilitação destas, em especial, 





A sede da CMB Curitiba foi inaugurada 
em 2016 e possui uma área construída de quase 
4 mil m². O terreno está localizado no bairro 
Cabral, próximo a um terminal rodoviário. O 
espaço possui capacidade para atender até 250 
mulheres por dia (FORMIGHIERI JR, 2015). 

A disposição dos serviços ofertados 
ocorre a partir do projeto base desenvolvido 
pelos arquitetos Marcelo Ponte e Valéria Laval 
(ARCOweb, 2015). Nesse sentido, o mesmo 
passa a ser cedido pelo Governo Federal a toda 
unidade federativa que se dispõe a instalar uma 
sede da CMB em seu território. 
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A Casa da Mulher Brasileira (CMB) foi 
criada a partir do inciso primeiro do Artigo 3º 
do Decreto de Nº 8.086, de 30 de agosto de 
2013, que institui o Programa Mulher: Viver  
sem Violência. O mesmo é composto por 
várias ações, dentre elas: “[...] I - Imple-
mentação das Casas da Mulher Brasileira, que 
consistem em espaços públicos onde se 
concent ra rão  os  p r inc ipa i s  se rv i ços 
especializados e multidisciplinares de 
atendimento às mulheres em situação de 
violência” (BRASIL, 2013).

A CMB tem como objetivo propor a 
união dos serviços públicos existentes no 
âmbito de saúde, just iça,  assistência 
psicossocial e propor mecanismos de 
emancipação financeira para mulheres em 
situação de violência (BRASIL, 2013).

Os atendimentos e serviços prestados 
as mulheres se dão por meio das atividades 

disponíveis na casa, sendo elas: acolhimento  e 
triagem, apoio psicossocial, promoção de 
autonomia economia, delegacia, juizado/varas 
especializados, Ministério Público, Defensoria 
Pública, brinquedoteca, alojamento de 
passagem e central de transportes (BRASIL, 
2015 apud NOLASCO; LOPES; MEIRELES, 2017, 
p. 6).

       O plano referente à CMB é de abrangência 
nacional, com instalação de no mínimo uma 
sede em cada capital estadual, dependendo da 
unidade federativa a sua adesão. Atualmente, 
apenas Pernambuco não possui vínculo com o 
programa, entretanto, dentre os estados, 
somente três possuem estrutura física em 
funcionamento: Campo Grande (MS), Brasília 
(DF) e Curitiba (PR).  Neste estudo será 
utilizado como referência o edifício de Curitiba 
(Figura 01) (MARTINS, 2017).

Figura 01 – Perspectiva fachada principal CMB – Curitiba

Fonte: CURITIBA, Prefeitura. 2014.
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Entende-se com ARCOweb (2015) que 
este plano base apresenta como ca-
racterísticas marcantes, a setorização dos 
ambientes a partir de um pátio central, no qual 
em seu entorno se desenvolvem todos os 
serviços e atividades desempenhados pela 
casa (Figura 02), além de sua cobertura 
ondulada na fachada principal, referenciado 
com as cores verde e amarelo – alusão à 
bandeira do Brasil – e também cor roxa. 

Dentro de cada módulo (65x65m), 
destacado na figura abaixo, há as divisões dos 
ambientes pertencentes a cada setor de 
serviço. O pátio central não possui cobertura, 
sendo um espaço aberto de contemplação 
para os usuários. O principal sistema 
construtivo utilizado foi a alvenaria estrutural, 
com divisórias internas flexíveis para alteração 
de layout (SILVA, 2017).  

Figura 02 – Planta baixa setorizada Casa da Mulher Brasileira 
– Curitiba.

Fonte: OHDE, Mariana – Paraná Portal, 2016.

O atendimento as vítimas se inicia no 
bloco da recepção e é nele que os primeiros 
procedimentos são executados (acolhimento 
e triagem). O espaço assemelha-se a uma sala 
de espera, com disposição de cadeiras e fileiras 
de computadores onde os colaboradores 
prestam serviço. É possível ter uma vista do 
pátio interno através das aberturas de portas e 
janelas. A partir desse primeiro contato e    

conversa, as mulheres são encaminhadas para 
os demais serviços prestados na unidade de 
acordo com cada demanda. São eles: delegacia 
da mulher, tribunal de justiça, atendimento 
psicossocial, defensoria pública, alojamento de 
passagem entre outros (SILVA, 2017).
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A iluminação natural é outro fator 
primordial dentro do perímetro de uma 
edificação, pensando não só no bem estar 
emocional que ela propicia, mas também na 
redução do uso de iluminação artificial. A 
aplicação do vidro como material de 
fechamento é uma estratégia coerente – desde 
que considerado corretamente os estudos de 
insolação – além de possibilitar as trocas 
visuais do edifício interno com o externo. 

Desta maneira, compreende-se que as 
Casas Abrigo, apresentam diversos espaços, 
com finalidades e funções distintas. É 

Assim como o uso das cores, o contato 
com a natureza auxilia a manifestação de 
sentimentos positivos. Desta maneira, pensar 
em estratégias que permitam este contato, 
podendo ser direto ou indireto – apenas visual 
– é de suma importância dentro desses 
espaços voltado à recuperação de pessoas.  

seguindo essa perspectiva que se faz 
necessário um projeto arquitetônico, que 
possua estratégias projetuais em torno do 
conforto ambiental e da humanização dos 
espaços, a fim de garantir ao usuário trocas 
positivas com o ambiente.
 

Portanto, o planejamento arquitetônico 
deve possuir funcionalidade espacial , 
apresentando viabilidade econômica – por ser 
subsidiado através de recursos públicos –; 
transmitindo segurança às usuárias; aten-
dendo às suas necessidades sociais, edu-
cacionais, judiciais e psíquicas; e permitindo 
que estas possuam sua individualidade zelada. 
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Conclusão
Para que o estudo fosse possível, em 

primeiro lugar fez-se necessário o en-
tendimento de que a violência de gênero 
contra a mulher não se trata de uma discussão 
nova, sendo que a luta feminina em torno de 
seus direitos é algo que ainda está movimento. 
Seguidamente, tornou-se indispensável 
conhecer os serviços prestados pelo município 
às mulheres e como eles operam tanto 
individual como coletivamente, a fim de 
buscar melhorias aos mesmos, bem como 
estudar e examinar o projeto base da Casa da 
Mulher Brasileira apresentando suas principais 
deficiências projetuais, permitindo assim, 
traçar possíveis ações de melhoria para os 
futuros projetos neste âmbito. Dentre as 
soluções alcançadas, vale ressaltar o uso de 
cores nos ambientes e revestimentos; a 
inserção de elementos naturais, tal como 
vegetação, água, flores, árvores, por exemplo, 
e; a escolha de matérias que permitem a 
entrada de luz natural nas edificações. 

Entende-se com Duarte e Cohen (2003) 
que a arquitetura tem como desafio, contestar 
as diversas transformações que o mundo 
contemporâneo sofre,  seja em níveis 
econômicos ou tecnológicos. Nesse sentido, 
comprova-se a importância das estratégias 
projetuais citadas em torno da arquitetura 
humanizada, uma vez que essa área do saber 
propic ia  aos  espaços ,  condições  de 
recuperação para as pessoas com recursos de 
enfrentamento frágeis. Os autores mencionam 
que, atuar com a visão humanista faz com que 
“[...] a arquitetura seja vista como locus de ação 
e reação de atores sociais, e seu estudo crítico 
deverá preocupar-se em compreender a 
emoção experimentada em cada espaço” 
(DUARTE; COHEN, 2003, p. 4).

Isto posto, compreende-se que para 
além de pensar em questões físicas e de uso 
prático dos edifícios, o arquiteto que visa levar 
em consideração as questões humanistas, de-

          Desse modo, com as análises e estudos 
apresentados em mãos, será proposto um 
projeto arquitetônico de um Centro de 
Referência em Acolhimento e Atendimento 
voltado a Mulher para a cidade de Maringá, 
visando aperfeiçoar as deficiências e atender 
as demandas aqui expostas. 

ve ter em mente o fator das percepções que o 
local desencadeia no indivíduo que o utiliza. 
Diante do emprego dos fatores abordados 
ante r io rmente  re fe rente  a  d i re t r i zes 
projetuais, conclui-se que a arquitetura pode 
contribuir para a melhoria da reabilitação, em 
especial, às mulheres vítimas de violência, 
fazendo com que elas usufruam de áreas 
completas e preparadas para ampará-las.
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Projeto
Centro de Referência em Acolhimento e Atendimento a Mulher 
O projeto do Centro de Referência em Acolhimento e Atendimento voltado a mulheres em Situação de 
Violência para a cidade de Maringá - PR possui como objetivo, apresentar um espaço  que reú-único
na e ofereça todos os serviços e assistências – psicológica, social, jurídica – necessários para a ressoci-
alização do ser feminino perante a sociedade, bem como comprovar a importância do tema para a 
sociedade atual e demonstrar como a arquitetura pode ser instrumento de transformação social.

Localização: Curitiba, PR.
Valéria Laval e Marcelo PonteArquitetos: 

 2016Ano:

Análise de Correlatos
Casa da Mulher Brasileira - CMB

Mulheres vítimas de violência acima dos 18 anos

Crianças e adolescentes filhos de vítimasaté 12 anos 

Usuários 

Paraná

Maringá

Principais Pontos:
Pátio Interno
Serviços separados por setores/ blocos
Integração dos setores à partir do pátio interno
Sistema Construtivo - drywall e blocos de concreto
Cobertura Fonte: Prefeitura de Curitiba, 2014. 
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Análise de Correlatos

Principais Pontos:
Fluxograma
Sistema Estrutural - Metálico
Sistema Construtivo - Fechamento em vidro e blocos de concreto
Setorização a partir de eixos de circulação
Circulação como partido principal do projeto 

Localização: Brasília, DF.
Escritório RepublicaArquitetos: 

 2016Ano:

Fonte: Escritório Republica, 2016. 

UBS - Parque do Riacho 
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Centro de Referência em Acolhimento e Atendimento a Mulher 
Definição do Terreno

Legenda
1- 9ª Subdivisão Policial

 Centro de Referência e Atendimento à Mulher Maria Mariá2-
 Delegacia da Mulher3-

Análise de Condicionantes  

3

1

2

A partir de análises de raios de abrangência (2 KM) dos 
principais equipamentos voltados ao atendimento a 
mulher na cidade de Maringá, verificou-se ausência 
dos mesmos em algumas áreas do perímetro urbano, 
em especial na porção nordeste. 
Desta maneira, buscando também priorizar a zona 
central da cidade como intuito de facilitar o acesso das 
vítimas ao local, optou-se pela escolha do terreno na 
área da Zona 10.  
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Análise de Condicionantes  
Localização Terreno

Av. Horácio Racanello Filho

Av. Mauá

Av
. T

ui
ut

i

Av. Colombo

Zona 10

O terreno escolhido situa-se no bairro Zona 10 da cidade 
de Maringá. Possui duas testadas principais, uma voltada para 
a Avenida Horácio Racanello Filho e outra para a Avenida 
Mauá, ambas com 60 metros de comprimento por 100 metros 
de profundidade. O lote está inserido em uma área 
consolidada, rodeado por edificações comerciais de alturas 
mais baixas em relação ao Novo Centro, trazendo uma 
configuração horizontal ao skyline da região. Possui fácil 
acesso através do transporte coletivo e aos equipamentos 
que estão inseridos ao redor, como rodoviária, supermercados, 
shoppings entre outros...................................................................................
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Análise de Condicionantes  

Mapa de Cheios e Vazios

50

0 100

200

400

Zoneamento

Legenda

Zona Residencial 3
Zona de Armázens 

Zona de Comércio e Serviço

Mapa de Gabarito

Legenda
De 1 a 2 pavimentos
De 3 a 5 pavimentos
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Análise de Condicionantes  

Insolação

L
O

Topografia

100m
A= 6.000m²

60m

+0,50

0,00

0,00

-0,50



41

Projeto
Centro de Referência em Acolhimento e Atendimento a Mulher 
Análise de Condicionantes  

222

416

021 022

234 235 242

243 314 323

334 254U254A

254I

254M

254SJ

254O

254E254L

254VZ

254SP

254N

254J

254CT

254V

Mapa de Transporte Público

Legenda

Linhas Intermunicipais
Linhas Municipais 

Av. Horácio Racanello Filho

Av. Mauá
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ut
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Av. Brasil
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Análise de Condicionantes  

Legenda

Hospital - Raio 5.000m

Igreja - Raio Regional 
Áreas Verdes - Raio 800m

Shopping Center - Raio 2.500m

Super Mercado - Raio 2.500mC. de Ed. Infantil  - Raio 400m

Teatro - Raio 5.000m 

C. de Ens. Fund.l  - Raio 600m

Parque de Exposições - Raio 5.000m 
UBS Tuiuti - Raio 800m

Rodoviária - Raio Regional

Mapa de Equipamentos Públicos



43

Projeto
Centro de Referência em Acolhimento e Atendimento a Mulher 

Busca por Ajuda 

Recuperação

Empoderamento / Reinserção

Empoderamento / Reinserção

Percurso de Empoderamento / Reinserção

Setorização

Setorização

Ciclo de Abuso 

Acolhimento e Triagem

Acolhimento e Triagem Administrativo Juizado
DEAM
MP e DF
Assis. Psicossocial

Espaços de Convivência
Alojamentos

Gestão

Apoio e Recuperação
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Programa de Necessidades

AMBIENTE FUNCIONÁRIAS USUÁRIAS MOBILIÁRIO ÁREA (mín)

Recepção 2 Bancada p/ recep. 20

Acolhimento e Triagem + 
Sl. Espera

4

Estação de Trabalho + 
30 cadeiras de espera 
+ mesa p/ impressora + 

armários

120

Recp. Indiv. 2
Estação de Trabalho + 

cadeiras
20

DML Armário; Tanque; Lixo 6

Depósito Armários 6

Sanitários 3 conjuntos cada 20

Arquivo 1 Armários 6

ÁREA TOTAL 198

35

ACOLHIMENTO E TRIAGEM

AMBIENTE FUNCIONÁRIAS USUÁRIAS MOBILIÁRIO ÁREA (mín)

Aloj. Passagem Ind. 5 1 cama, armário, mesa 75

Aloj. Passagem Colet. 15 10 beliches + 5 berços 60

Aloj. Temporário 60

Sanitários 3 conjuntos 20

Copa/Cozinha 
Mesas dp/ refeição, 
geladeira, pia, fogão 

25

Sl. Comum Sofá + TV 30
ÁREA TOTAL 270

ALOJAMENTOS 

AMBIENTE FUNCIONÁRIAS USUÁRIAS MOBILIÁRIO ÁREA (mín)

Áreas Verdes Bancos, lixeiras, vegetação 150

Horta 1 10 100

Espaços Livres 100

Playground 5
Brinquedos, bancos, caixa de 

areia, lixeira
80

Espaço ecumênico 5 Altar, bancos 20

Mídiateca 2 10
Estações de trabalho, mesa 

p/ leitura, puffs, mesa p/ 
computadores

100

Auditório 5 70 Mesa + cadeiras + TV 150

ÁREA TOTAL 700

ESPAÇOS DE CONVIVENCIA 



45

Projeto
Centro de Referência em Acolhimento e Atendimento a Mulher 
Programa de Necessidades

AMBIENTE FUNCIONÁRIAS USUÁRIAS MOBILIÁRIO ÁREA (mín)

Gabinete Juiz 1 1
Estação de trabalho + 
mesa de reuniao + conj. 

Sofá
20

Sl. Audiência 3 4
Mesa + 16 cadeiras + 

TV + Mesa apoio
62

Cartório 2 2
Estações de trabalho + 

Ármarios 
15

Sl. Reunião Ind. 3 3 Mesa + 3 cadeiras 10

Sl. Reunião Grupo 8 8 Mesa + 8 cadeiras 40

Apoio Juiz 3 3
Estações de trabalho + 

Ármarios 
15

Arquivo Armários 6

DML Armário; Tanque; Lixo 6

Sanitários 3 conjuntos cada 20

Depósito Armários 6

Sl. Técnica 3,5

ÁREA TOTAL 203,5

JUIZADO

AMBIENTE FUNCIONÁRIAS USUÁRIAS MOBILIÁRIO ÁREA (mín)
Sl. Psicologa 2 2 2 estações de trabalho 15

Sl. Ass. Social 2 2 2 estações de trabalho 15

Sl. Atend. Ind 1 1
Estação de trabalho, 2 

cadeiras
9

Sl. Atend. Ind 1 1
Estação de trabalho, 2 

cadeiras
9

Sl. Atend. Grupo 1 5
Estação de trabalho, 5 

cadeiras
20

Sl. Atend. Grupo 1 5
Estação de trabalho, 5 

cadeiras
20

Sl. Atend. Infantil 1 1
Estação de trabalho, 2 
cadeiras + estante c/ 

brinquedos 
9

Brinquedoteca 1 4
Puffs, estantes, mesa e 

brinquedos 
20

Sanitários 2 conjuntos cada 12

DML Armário; Tanque; Lixo 6

Depósito Armários 6

Arquivo 1 1 Armários 6

Sl. Técnica 3,5

ÁREA TOTAL 150,5

ASS. PSICOSSOCIAL

AMBIENTE FUNCIONÁRIAS USUÁRIAS MOBILIÁRIO ÁREA (mín)

Secretaria Procuradoria 3 3 Estações de trabalho 30

Secretaria Defensoria 3 3 Estações de trabalho 30

Sl. Procuradoria 1 2 Estação de trabalho 15

Sl. Procuradoria 1 2 Estação de trabalho 15

Sl. Apoio Procuradoria 5 5 Estações de trabalho 35

Sl. Defensoria 1 2 Estação de trabalho 15

Sl. Defensoria 1 2 Estação de trabalho 15

Sl. Apoio Defensoria 4 4 Estações de trabalho 35

Sanitários 4 conjuntos 40

Arquivo Armários 6

DML Armários 6

Depósito Armários 6

Sl. Técnica 3,5
ÁREA TOTAL 248

MP e DF
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Programa de Necessidades

AMBIENTE FUNCIONÁRIAS USUÁRIAS MOBILIÁRIO ÁREA (mín)

Central de Gás
Caixa em alvenaria com 

janelas nas laterias e gradil 
5

Recepção

Coord. Geral 1 2 Estação de trabalho 15

Coordenação 1 2 Estação de trabalho 15

Apoio Adm. 4 Estações de trabalho 40

Sl. Técnica 5

Sl. Reunião 01 8
Mesa para reuniões 8 

pessoas 
20

Sl. Reunião 02 20
Mesa para reuniões 20 

pessoas 
50

Sl. ONGs 01 1 2 Estação de trabalho 15

Sl. ONGs 02 1 2 Estação de trabalho 15

Sl. ONGs 03 1 2 Estação de trabalho 15

Sl. Cursos 1 15
Estação de trabalho + 15 

mesas universitárias 
30

Sl. Ateliê 01 1 15 Mesas de trabalho 30

Sl. Ateliê 02 1 15 Mesas de trabalho 30

Sl. Ateliê 03 1 15 Mesas de trabalho 30

Sl. Orienta. de Renda 
2 6

Estações de trabalho, 6 
cadeiras de espera, mesa 

de reunião 
25

Sl. Monitoramento 4 Estações de trabalho 25

Sl. Central de Transp. 2
Sofá + TV, Mesa p/ 4 
pessoas, estações de 

trabalho
20

Aloj. Plantonistas 5 beliches 30

Vestiário 3 conjuntos 35

Sanitários 4 conjuntos 40

Depósito Armários 6

Refeit. + Coz. 2 20
Mesas dp/ refeição, 
geladeira, pia, fogão 

60

Enfermaria 1 3
3 leitos, 1 estação de 
trabalho, 1 balcão de 

atendimento 
30

Lavanderia 2
3 tanques + 3 máquinas de 

lavar + mesa p/ roupa
30

Berçario 2 4 berços + tapete infantil 25

DML 3 tanques + armários 10

ÁREA TOTAL 651

ADM

AMBIENTE FUNCIONÁRIAS USUÁRIAS MOBILIÁRIO ÁREA (mín)

Recepção (espera vítima e 
agressor separados)

2 10
Estações de trabalho + 10 

cadeiras 
50

Sl. Invest. Sexual 4 Estações de trabalho 35

Sl. Invest. Violencia 5 5

Estações de trabalho + 
armários 35

Sl. Plan. Delegada 1 Estação de trabalho 20

Dormitório 1 1 Cama + armário 10

BWC - Dorm. 1 conjunto 4

Sanitários 4 conjuntos 26

Atendimento 1 3 3 cadeiras de espera 10

Del. Cartório 4 8
Estações de trabalho + 8 

cadeiras + armários 
50

DML Armários 3,5

Depósito Armários 3,5

Detenção 1 2
Duas camas em concreto + 2 

bacias sanitárias 
25

Sl. Reconh. Acusados 
Iluminado

9

Sl. Reconh. Vitima Escuro 1 2 Estação de trabalho 12

Sl. Estagiários 3 9
Estações de trabalho , 

armários 
30

Sl. Armas Armários com cadeado 3,5

Depósito Armários 3,5

Sl. Técnica 3,5

ADM 6 6
Estações de trabalho, mesa 

para 4 pessoas, armários 
55

SL. Delegada Chef 1 1
Estação de trabalho + mesa 

de reuniao + conj. Sofá
30

Delegada Adjunta 20
ÁREA TOTAL 438,5

DEAM
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AS REDES DE ATENDIMENTO A MULHER E A ARQUITETURA HUMANIZADA

COMO RECURSO PARA A CONSTRUÇÃO DO BEM-ESTAR NESTES ESPAÇOS

Vanessa Peliceu

RESUMO

A violência  de  gênero  contra  a  mulher  não  é  uma  discussão  recente,  quando
comparada aos direitos femininos conquistados ao longo dos tempos. São anos de
luta  e  enfretamento,  principalmente  após  a  Segunda  Guerra  Mundial.   Nesse
sentido, o presente estudo busca apresentar um breve panorama destes progressos,
especialmente  no  que  tange  ao  âmbito  jurídico;  aos  desdobramentos  desses
avanços e; as iniciativas públicas para conter o crescimento da violência contra a
mulher, baseado em planos de políticas e leis. A partir de uma revisão bibliográfica,
será apresentado como funcionam as redes de acolhimento, amparo e atendimento
às mulheres a nível federal, estadual e municipal, com ênfase na cidade de Maringá,
Paraná. Esta análise pretende evidenciar também, a contribuição da Arquitetura no
desenvolvimento de espaços de acolhimento e no bem-estar dos usuários, propondo
melhorias  nas  diretrizes  projetuais  e,  sugerindo  um novo  modelo  de  centro  que
promova proteção ao ser mulher.  

Palavras-chave: Arquitetura Humanizada. Casa-Abrigo. Centros de Acolhimento.

THE NETWORKS FOR WOMEN AND HUMANIZED ARCHITECTURE AS A

RESOURCE FOR THE CONSTRUCTION OF WELFARE IN THESE SPACES

ABSTRACT

Gender  violence  against  women  is  not  a  recent  discussion  when  compared  to
women's rights conquested over time. These are years of fight and confrontation,
especially after World War II. In this sense, the present study looking for to present a
brief  overview of  this  progress,  especially  with  regard  to  the  legal  scope;  to  the
unfolding  of  these  advances  and;  public  initiatives  to  hold  the  development  of
violence against women, based on policy and law plans. Based on a bibliographic
review, it will  be presented how the networks of refuge, shelter and assistance to
women at federal, state and municipal level, with emphasis in the city of Maringá,
Paraná,  will  work.  This  analysis  also  intends  to  emphazise  the  contribution  of
Architecture to the development of host spaces and the wellfare of users, proposing
improvements in the design guidelines and suggesting a new model of center that
promotes protection to women. 

Keywords: House-Shelter. Humanized Architecture. Reception Centers.
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1 INTRODUÇÃO 

Os debates em torno da violência contra a mulher vêm crescendo nos últimos

anos. Dados apontam que no Brasil, a taxa de homicídios de mulheres é de 4,8 por

100 mil habitantes. Em um ranking de 83 países, a federação brasileira ocupa a 5ª

posição (WAISELFISZ, 2015). Essas informações evidenciam questões alarmantes

que precisam ser levadas em consideração, uma vez que tendem a aumentarem cada

vez mais. 

Os movimentos feministas com início nos anos 80 tinham entre os objetivos

visados, dar visibilidade as violências sofridas pelas mulheres a modo de combatê-

las a nível social, político e jurídico (SANTOS; IZUMINO, 2005). Constata-se que os

direitos civis femininos, como a garantia ao voto, leis e planos específicos de combate

à violência e homicídio (Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio), são conquistas

recentes que vieram após muitos anos de luta e enfrentamento.

Os  estudos  trazem  o  olhar  amplo  e  crítico  de  que  a  temática  tem  tido

importantes  contribuições  empíricas  e  teóricas,  possibilitando  compreensão  do

fenômeno.  É  neste  viés  que  o  presente  artigo  busca  apresentar  um  recorte  da

evolução legislativa feminina, evidenciando os planos federais e estaduais de politicas

públicas para o combate e amparo dessas vítimas, bem como destacar e entender

como operam as redes de atendimento e assistência voltada ao público feminino,

como as delegacias especializadas, secretaria da mulher, juizados, entre outros, com

ênfase nas casas abrigo, comprovando sua necessidade e importância para o público

em questão. 

Busca alcançar também, o entendimento de como a arquitetura humanizada

pode contribuir para a melhoria dos espaços de acolhimento de pessoas em situação

de vulnerabilidade, a partir de recursos projetuais, para que, posteriormente, possa

ser proposto um centro único, que seja referência na cidade de Maringá e região,

capaz de oferecer assistência psicológica, social e jurídica, destacando à realidade

vivenciada pela mulher, proporcionando o bem-estar para a mesma, uma vez que o

espaço e o modo como este estão compostos também influenciam no sentir. 

Este nicho da arquitetura surge com o intuito de amenizar as trocas negativas

do indivíduo com o meio no qual este está inserido (MARTINS, 2017), visto que o

“[...] o usuário é o centro do ambiente” (ORNSTEIN, 2005, p. 159).
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2 OS CENTROS DE ACOLHIMENTO A MULHER E SUA RELEVÂNCIA

A violência de gênero contra a mulher não é algo novo, a luta feminina em

torno de seus direitos civis ocorre pelo menos desde a década de 20. Em 1945 com

o fim da Segunda Guerra Mundial,  diante da catástrofe humanitária que sofria a

Europa, surgiu a Organização das Nações Unidas - ONU, cujo principal objetivo era

“[...] reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do

ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das

nações grandes e pequenas [...]” (ONU, 2019, p. 3). 

Aqui apareceu pela primeira vez a referência na questão de equidade entre

homens  e  mulheres,  porém  foi  somente  em  1948,  na  Declaração  dos  Direitos

Humanos pela mesma entidade que de fato isto veio à tona.  Até então, a mulher

detinha de um papel de subalternidade diante de seu pai, e depois de casada, de

seu marido (SEDS, 2018).

Concomitante a este marco, eclodia em âmbito mundial – principalmente nos

Estados  Unidos  e  na  França  –,  os  movimentos  feministas.  Esses  grupos  de

mulheres que buscam representatividade e direitos básicos, como direito ao voto,

por exemplo, tiveram suma importância nas conquistas dos poderes femininos do

século XIX, e foi a partir deles que os órgãos mundiais voltaram olhares às causas

feministas e as revisões legislativas a respeito da mulher.

Assim,  surgiram  diferentes  conferências  mundiais  sobre  a  mulher1,

elaboradas pela  ONU mulheres  (2019),  a  fim de buscar  meios  para  elucidar  as

desigualdades  de  gênero  e  de  reconhecer  os  direitos  femininos  como  direitos

humanos.  

A Conferência Internacional dos Direitos Humanos de 1993, em Viena foi o

marco principal na luta dos direitos das mulheres, uma vez que foram redefinidos os

limites entre esfera pública e privada que segundo Porto (2007, apud SEDS, 2018,

p. 18): “[...] A partir desta reconfiguração, os abusos que têm lugar na esfera privada

– como o estupro e a violência doméstica – passam a ser interpretados como crimes

contra os direitos da pessoa humana”. 

1 Conferência Mundial  sobre a Mulher, 1975, Cidade do México;  II  Conferência  Mundial  sobre a
Mulher, 1980, Copenhague; III Conferência Mundial sobre a Mulher, 1985, Nairóbi; IV Conferência
Mundial sobre a Mulher, 1995, Pequim; Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as
formas de discriminação contra a mulher, 1979. 
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No Brasil, as ações normativas mundiais em torno dos direitos das mulheres,

aliado  as  pressões  de  movimentos  sociais  internos,  fizeram  com  que  na  nova

Constituição de 1988 fosse abordada a proteção, promoção e igualdade de gênero

das  mulheres.  Aqui  os  movimentos  feministas  também  desempenharam  papel

fundamental na conquista desses direitos, entre eles “[...] reconhecimento da igual-

dade  na  família,  o  repúdio  à  violência  doméstica,  a  igualdade  entre  filhos,  o

reconhecimento de direitos reprodutivos, etc.” (BARSTED; PINHEIRO, 2001, p. 35

apud SEDS, 2018, p. 19).

Por  conseguinte,  anos  depois,  em  1994,  o  Brasil  sediou  a  Convenção

Interamericana  para  Prevenir,  Punir  e  Erradicar  a  Violência  contra  a  Mulher,

conhecida também como “Convenção De Belém Do Pará”. Nesta, foram discutidas

as definições de direitos das mulheres, os deveres dos estados, os mecanismos de

proteção, entre outros pontos. 

Desta forma, segundo o art. 1° da Convenção Interamericana para Prevenir,

Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, “Convenção de Belém do Pará”, de 9

de julho de 1964 ficou definido como violência contra 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.”

Ainda em âmbito jurídico, os avanços quanto à criminalização de atos violentos

em decorrência de gênero,  só veio acontecer  em 2006.  A lei  de nº  11.340,  mais

conhecida como Lei Maria da Penha, foi  criada para coibir e penalizar a violência

doméstica e familiar contra mulheres.  Esta lei é reconhecida pela ONU como uma

das melhores legislações em âmbito global  quanto ao enfrentamento de todas as

formas de agressão contra a mulher. 

Conforme o Art.  7º  da Lei  nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (BRASÍLIA,

2011):  “[...]  São formas de violência  doméstica  e  familiar  contra  a  mulher, entre

outras: I – a violência física; II – a violência psicológica; III – a violência sexual, IV –

a violência patrimonial; V – a violência moral”.

De acordo com dados do Mapa da Violência, proposto por Waiselfisz (2015), a

taxa de homicídios de mulheres no Brasil chega a 4,8 por 100 mil habitantes. Em um

ranking de 83 países, a federação brasileira ocupa a 5ª posição, possuindo 48 vezes

mais homicídios femininos do que o Reino Unido, por exemplo, e 24 vezes mais que a

Irlanda. 
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A fim de conter o avanço desses números, a Lei nº 13.104, de 9 de março de

2015,  foi  aprovada,  alterando  o  código  penal  e  qualificando  os  homicídios  em

decorrência  de  gênero  como feminicídios.  As  penas previstas  para  esse tipo  de

crime foram aumentadas e vigoram desde então.

Atrelado a estas normativas judiciais, existe hoje no país, planos de políticas

públicas  de  combate  e  enfrentamento  da  violência  de  gênero,  tanto  em  esfera

federal, como estadual e municipal. Esses planos visam propor meios de garantir a

autonomia,  igualdade,  combate  a  discriminação  e  violência  contra  a  mulher

(BRASIL, 2013). Uma das medidas apresentadas com o intuito de conter o avanço

da violência, principalmente doméstica e familiar, foi à criação de casas abrigo. 

As casas abrigo são espaços que oferecem atendimento e refúgio protegido a

mulheres e seus filhos menores de idade em risco eminente. O serviço tem caráter

temporário e sigiloso, onde os usuários poderão permanecer por tempo determinado

até que consigam reunir condições mínimas para regressar as suas vidas (BRASIL,

2006).

No Brasil, a primeira instituição neste segmento foi instaurada em São Paulo

no ano de 1983. Atualmente, são 77 casas abrigo espalhadas pelo país, onde muitas

não detêm de todos os serviços necessários para amparo das vítimas,  além de

insuficientes quando comparado as crescentes estatísticas de violência e a vasta

extensão territorial do Brasil. 

Isto posto, voltando os olhares para uma atuação de acolhimento em nível

regional, pode-se afirmar com os estudos que, a cidade de Maringá, conta com uma

rede  de  atendimento  e  amparo  as  mulheres  que  se  encontram  em  condições

vulneráveis.  São elas:  Secretaria  da  Mulher  (SeMulher);  Centro  de  Referência  e

Atendimento a Mulher Maria Mariá (CRAMMM); O Núcleo de Estudos sobre a Lei

Maria da Penha – NUMAPE/UEM; Casa Abrigo Edna Rodrigues de Souza e; apoios

jurídicos  como,  a  Patrulha  Maria  da  Penha;  Delegacia  da  Mulher  e;  a  Vara

Especializada da Mulher (5ª Vara). 

2.1  REDES  DE  ATENDIMENTO  E  AMPARO  A  MULHERES  NA  CIDADE  DE

MARINGÁ
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2.1.1 Secretaria da Mulher – SEMULHER

A Secretaria da Mulher de Maringá (SeMulher) foi instituída em 2005 a partir

da Lei 555/05, com o intuito de atender e garantir os direitos das mulheres vítimas

de  violência,  fazendo  valer  o  Programa  Municipal  de  Apoio  à  Mulher  Vítima  de

Violência. 

Isto posto, o principal papel da secretaria é desenvolver meios que garantam

a  efetivação  das  políticas  públicas,  além  da  geração  de  trabalho,  renda  e  a

valorização da mulher perante o meio social. 

Segundo  dados  a  equipe  responsável  por  administrar  os  trabalhos  é

constituída por sete frentes, sendo elas: Secretária da Mulher; Diretoria de Políticas

Gerais  e  de  Combate  à  Violência;  Gerência  de  ações  formativas  e  de  Políticas

Gerais; além das Coordenações de Políticas Gerais e Financeira. O atendimento ao

público ocorre de segunda a sexta-feira em horário comercial (MARINGÁ, 2017).

Dentre  os  projetos  desenvolvidos  pela  SeMulher,  há  a  capacitação  e

qualificação  das  mulheres  perante  o  mercado  de  trabalho,  no  qual  tem  como

objetivo,  proporcionar  a  estas,  meios  de  desenvolvimento  para  dependência

financeira,  empoderamento  e  reinserção  social.  Desse  modo,  foram implantados

Centros de Qualificação e Capacitação de Renda no bairro Parque Hortência II e no

Jardim Copa Cabana, além das parcerias com o Serviço Nacional de Aprendizagem

Industrial - SENAI e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC

da cidade. 

Nos  centros,  são  ofertados  cursos  gratuitos  de  artesanato  como:  enfeites

natalinos; bijuterias em tecido; bordado de guardanapo; boneca em tecido e botões;

bordado  de  pedraria  em chinelo  entre  outros.  No SENAI,  são  oferecidos  cursos

técnicos de costura industrial, como por exemplo: modelagem industrial, costureiro

de máquina reta e overloque, costura sob medida, entre outros. Já no SENAC, os

cursos  técnicos  são  na  área  de  panificação,  maquiagem  e  manicure/pedicure

(MARINGÁ, 2017). 

Em maio de 2006 foi criada pela SeMulher a Casa Abrigo Edna Rodrigues de

Souza, sendo esta ação considerada uma das mais importantes já realizadas pela

secretaria. A principal finalidade da casa abrigo é disponibilizar as mulheres vítimas

de violência ou com risco de morte eminente e a seus filhos menores de idade, um
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local  de  proteção,  com acomodações  que  lhe  ofereçam conforto  digno,  suporte

social, psicológico e jurídico. 

2.1.2 Centro de Referência e Atendimento a Mulher Maria Mariá – CRAMMM

Compreende-se  com a  Assessoria  de  Imprensa  da  Prefeitura  de  Maringá

(2006) que, o Centro de Referência e Atendimento a Mulher Maria Mariá (CRAMMM)

refere-se  a  um  dos  serviços  disponíveis  na  rede  municipal  que  auxilia  o

enfrentamento da violência contra a mulher na cidade. O local foi criado em 2006

pela Prefeitura do município, a fim de atender mulheres vítimas de agressões, sejam

elas físicas, psicológicas, patrimonial, moral ou sexual. 

Ainda segundo assessoria de imprensa, o espaço dispõe de atendimento e

acompanhamento psicológico, social e jurídico a partir de uma equipe especializada

e treinada, visando assegurar a mulher seus direitos ao acesso às políticas públicas

de combate e enfrentamento da violência (MARINGÁ, 2006). 

Além  disso,  o  centro  busca  resolver  de  maneira  objetiva  os  problemas

trazidos pelas vítimas, facilitando o acesso aos mecanismos legais,  diminuindo a

espera  e  os  caminhos  que  as  mesmas  percorriam para  conseguir  efetivar  uma

denúncia (MARINGÁ, 2006).

Entende-se,  assim,  que,  com o CRAMMM, os  processos  e  ingressos  aos

serviços tornaram-se mais acessíveis, uma vez que no local estão centradas todas

as funções necessárias de amparo à mulher. Quando são detectadas necessidades

especiais, a vítima é encaminhada para outros locais, como a Delegacia da Mulher

ou a Vara Especializada da Mulher (5ª vara). 

Também é  de  competência  do  Centro,  encaminhar  as  mulheres  e  seu(s)

respectivo(os) filho(os) menores de idade e em situação de risco eminente de morte

a  casa  abrigo  do  município,  onde  estes  ficam sob  tutela  municipal  até  que  as

medidas protetivas sejam efetivadas.

2.1.3 Núcleo de Estudos sobre a Lei Maria da Penha – NUMAPE/UEM

O Núcleo de Estudos sobre a Lei Maria da Penha – NUMAPE/UEM é um

projeto  de  extensão  que  surgiu  em  2015  dentro  da  Universidade  Estadual  de

Maringá que busca “[...] promover orientações, atendimentos e encaminhamentos a
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mulheres em diferentes contextos de violência doméstica e familiar” (MACHADO;

CABERLIM; KIAN, 2017, p. 2). 

A  iniciativa  é  financiada  pela  Secretaria  da  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino

Superior do Estado do Paraná – SETI/PR, e conta com profissionais da área de

direito e psicologia, além do auxílio de estudantes da comunidade, totalizando oito

colaboradores. Os atendimentos ocorrem dentro do campus em dias de semana –

de segunda a sexta-feira –. 

O projeto desempenha atividades de assistência jurídica e psicológica voltado

a mulheres, e é aberto a comunidade feminina que necessita de suporte em alguma

das áreas citadas. 

No âmbito judicial, o núcleo auxilia as mulheres em tramites que não são de

competência criminal como divórcios, pensões, entrada em processo de guarda, em

participação nas audiências e em requerimentos de medidas protetivas, entre outros

serviços (MACHADO; CABERLIM; KIAN, 2017).

Já na esfera psicológica, entende-se com as autoras que o projeto torna-se

um  canal  de  escuta  e  acolhimento,  permitindo  o  acompanhamento  profissional

conforme necessidade apresentada, podendo esta ser encaminhada para as demais

redes de apoio e amparo a mulher da cidade. 

O núcleo também desenvolve projetos e campanhas junto à comunidade a fim

de dar visibilidade ao tema das violências sofridas pelas mulheres e pela busca da

garantia  dos  direitos  das  mesmas  dentro  do  meio  social.  Em consonância  com

Machado e Correa (2016 apud MACHADO; CABERLIM; KIAN, 2017, p. 3) é possível

afirmar que o núcleo: 

[...] não se trata da prestação exclusiva de serviços advocatícios. A
proposta vai além, consolidando articulações da sociedade civil para
constituir  um posicionamento coeso pela garantia  dos direitos das
mulheres, além da promoção de assistência jurídica.

2.1.4 Casa Abrigo Edna Rodrigues de Souza

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura do município de

Maringá (2015) a Casa Abrigo Edna Rodrigues de Souza foi fundada em 2006 pela

Secretaria da Mulher de Maringá. O local acolhe mulheres e seus filhos menores de
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idade com risco eminente de morte e atualmente atende o município de Maringá e

mais 94 cidades próximas.

Por motivos de segurança, a casa possui endereço mantido em sigilo e conta

com vigilância 24 horas.  Possui 532,53 m² de área construída e até o ano de 2015,

era considerada a maior do Paraná. 

A estrutura atual passou por reformas há quatro anos e hoje, tem capacidade

para acolher 30 pessoas entre mulheres e crianças. Os acolhidos são assistidos

judicial  e  socialmente,  contam com acompanhamento  psicológico  e  educacional,

com aulas dentro do próprio abrigo e podem permanecer em amparo por até seis

meses (MARINGÁ, 2015).

2.1.5 Apoios Jurídicos e de Segurança Pública 

Atualmente,  há  na  cidade  de  Maringá  uma  rede  integrada  que  visa  dar

suporte jurídico e de resguardo físico á mulheres em situação de violência. São elas:

Patrulha Maria da Penha; Delegacia da Mulher e; a Vara Especializada da Mulher (5ª

Vara). 

 A Patrulha Maria da Penha foi criada a partir de Lei Ordinária nº 9925, de 7

de janeiro de 2015, porém, só foi realmente implantada em 2017. Está vinculada

diretamente  com  a  Guarda  Municipal  que  em  conjunto  com  a  SeMulher  e  o

CRAMMM realizam ações de proteção e defesa da mulher. 

Segundo  o  Art.  2º  da  Lei  Ordinária  nº  9925,  de  7  de  janeiro  de  2015

(MARINGÁ, 2015):

São  diretrizes  do  Projeto  Guardiã  Maria  da  Penha:
I - prevenir e combater a violência física, psicológica, sexual, moral e
patrimonial  contra  as  mulheres,  conforme  legislação  vigente;
II - monitorar o cumprimento das normas que garantem a proteção
das  mulheres  e  a  responsabilização  dos  agressores/autores  de
violência contra as mulheres;
III - promover o acolhimento humanizado e a orientação às mulheres
em  situação  de  violência  por  guardas  municipais  especialmente
capacitados, bem como o seu encaminhamento aos serviços da rede
de atendimento especializado, quando necessário.

A Vara especializada da Mulher e a Delegacia da Mulher atuam na efetivação

das leis contra a violência de gênero. Suas principais atividades são recepcionar as

vítimas que necessitam de respaldo jurídico – medidas protetivas, pensão, boletins
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de ocorrência, entre outros – e garantir o cumprimento das ordens oficiais. Segundo

informações do Governo do Estado do Paraná junto a Secretária  da Segurança

Pública e Administração Penitenciária, a Delegacia da Mulher tem por princípios: 

Assegurar o combate à violência contra as Mulheres, que tem como
objetivo  específico  o  fortalecimento  e  a  efetiva  implementação  de
atendimento  policial  especializado  para  mulheres;  Assegurar
tranquilidade à população feminina vítima de violência, através das
atividades  de  investigação,  prevenção  e  repressão  dos  delitos
praticados  contra  a  mulher;  Auxiliar  as  mulheres  agredidas,  seus
autores  e  familiares  a  encontrarem  o  caminho  da  não  violência,
através de trabalho preventivo, educativo e curativo efetuado pelos
setores jurídico e psicossocial (PARANÁ, 2019, p. 1).

3 A  ARQUITETURA  HUMANIZADA  COMO  MECANISMO  DE  BEM-ESTAR

SOCIAL 

 A arquitetura humanizada é um nicho que se encontra dentro dos estudos

voltados a psicologia ambiental.  Este campo do conhecimento explora a relação do

ser  humano  com  os  espaços  físicos  no  qual  ele  está  inserido.  “Gifford  (2002)

conceitua que a psicologia ambiental estuda a transação entre os indivíduos e seus

ambientes  físicos.  Nestas  transações,  os  indivíduos  mudam  o  ambiente  e  seu

comportamento  é  mudado  pelo  ambiente”  (MATAI;  MATAI,  2008,  p.  25  apud

MARTINS, 2017, p. 50). 

Os  espaços  nos  quais  uma  mulher  pode  ser condicionada  até  conseguir

atendimento  eficaz  seja  em  uma  delegacia  (que  em  muitos  casos  não  são

especializadas),  centro  de  acolhimento  entre  outros;  podem  ser  desagradáveis,

fazendo com que a mesma continue vivenciando situações estressantes. Considera-

se  também,  um  processo  doloroso,  uma  vez  que  a  vítima  é  afastada  de  sua

realidade (família, filhos, amigos) alterando hábitos e rotinas (MARTINS, 2017).

Desta maneira, a arquitetura humanizada se volta principalmente aos espaços

hospitalares  e/ou  àqueles  que  são  direcionados  às  pessoas  em  estado  de

vulnerabilidade,  como idosos,  crianças  e  às  mulheres  vítimas  de  violência.  Este

nicho da arquitetura surge com o intuito de amenizar as trocas negativas do usuário

com o meio no qual este está inserido (MARTINS, 2017).
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Entende-se que os estudos da área, direcionam-se  às etapas de projeto e

planejamento dos espaços, principalmente no que tange às estratégias projetuais

para  a  produção  de  ambientes  onde  o  usuário  é  o  centro,  assim  como  afirma

Ornstein (2005, p. 159):

[...] especialmente nas etapas profissionais do processo de produção
do ambiente construído voltadas ao planejamento, à programação de
necessidades e à formulação de alternativas de estudos preliminares
e de ante-projetos, etapas em que o homem - usuário é o centro do
ambiente.

Em concordância a isso,  existem inúmeros condicionantes ambientais  que

podem servir como auxílio nas etapas de projeto, a fim de estruturar espaços mais

humanos. Kalache e Dos Santos (2014) mencionam que a cura ou o bem-estar de

pacientes (em ambientes hospitalares) devem ocorrer a partir de lugares arejados,

com iluminação adequada e com ruídos baixos. 

Já para Dobbert (2010), o bem-estar do ser humano nos espaços construídos

pode ser  dividido a partir  de duas frentes de estudo e planejamento:  o conforto

ambiental e o climático. Assim, traz como variáveis: a temperatura e umidade do ar,

ventilação, iluminação, conforto acústico, materiais, cor, mobiliário e vegetação, além

das condições socioeconômicas e emocionais de cada indivíduo. 

Os fatores de temperatura,  umidade do ar  e ventilação são determinantes

para qualquer projeto arquitetônico e as estratégias que devem ser adotadas para

harmonizar essas variáveis se altera segundo cada clima/região. Para Corbella e

Yannas (2016),  por  exemplo,  nos climas tropicais  úmidos,  os recursos projetuais

para alcançar um bom nível de conforto são: controlar os ganhos de calor com a

entrada da energia solar no ambiente a partir das aberturas; promover a iluminação

natural,  com  o  uso  de  aberturas  que  permitam  a  entrada  da  mesma  sem  a

passagem  da  radiação  solar  direta;  controlar  ruídos  a  partir  de  elementos  que

dificultem sua transmissão; dissipar a energia térmica do interior do edifício, baseado

em estratégias de ventilação (boa disposição das aberturas, ventilação noturna e

inércia térmica); remover a umidade em excesso e; promover o movimento do ar. 

No âmbito do conforto  acústico, Corbella e Yannas (2016) orientam que o

ruído pode ser controlado sobre a fonte produtora,  no caminho de propagação do

som ou, no receptor. Quando a atuação for direta na fonte, a ação deve ser de

substituir  a mesma por uma com índice de ruído menor, isolá-la ou evitar que a
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mesma transfira barulho para a estrutura do prédio. Já no caminho da propagação e

do receptor, a atuação deve ocorrer a partir de materiais isolantes segundo o índice

de redução do som de cada composto (quantidade de som que é transmitido através

dos  materiais).  Segundo  os  autores, quanto  maior  este  índice,  melhor  será  o

controle do som. 

Deve-se  sempre  estar  atento  a  este  fator,  uma vez  que  ambientes  muito

barulhentos  causam  estresse,  irritação  e  podem  agravar  o  mau  humor  dos

assistidos.  Os  sons  de  fontes  naturais,  como  o  da  água,  por  exemplo,  podem

colaborar no efeito calmante das pessoas. 

A iluminação natural e artificial dentro dos ambientes voltados a recuperação

de pessoas, são fundamentais. O ideal seria atrelar as duas fontes de luz com o

intuito de propiciar um melhor resultado de qualidade para os usuários, assim como

afirma Koth (2013, p. 2):

[...]  ideal  seria  sempre  poder  contar  com  iluminação  natural  e
artificial,  todavia  isto  nem  sempre  é  possível,  mas  ambas  bem
projetadas tem-se resultados excelentes nos ambientes,  visando a
qualidade dos usuários. A iluminação é vital  na vida das pessoas.
Resultado  de  uma  boa  iluminação  pode  gerar  estímulos
tranquilizadores e acolhedores.

A  autora  pontua  também  que,  a  iluminação  dentro  desses  espaços  não

podem ser uniformes e desinteressantes. Nesse sentido, faz-se necessário, medidas

que permitam a variação de luz dentro dos ambientes, para que os mesmos não se

tornem pobres e monótonos. 

O recurso da iluminação natural é positivo para esses locais, pois além de

reduzir o consumo de energia elétrica, permite que o paciente entre em contato com

o mundo externo e não fique recluso a apenas um cômodo fechado, isto auxilia na

sua recuperação e proporciona a continuidade do ritmo biológico do corpo humano,

como atesta Marscarello (2005 apud KOTH, 2013, p. 5):

Permitir o contato visual com o exterior e utilizar adequadamente a
luz natural são fatores fundamentais, tanto para a manutenção dos
níveis  de  conforto  visual  e  psicológico  do  usuário  como  para  o
aumento da eficiência energética dos edifícios, pois um projeto de
iluminação natural bem planejado diminuirá a necessidade de uso de
iluminação artificial e de ar-condicionado.



15

Assim como a iluminação natural, a artificial também altera as sensações e as

condições de bem-estar  dos usuários. Koth (2013) mostra que a qualidade da luz

vale muito mais que a quantidade/potência e, afirma também que cuidados devem

ser adotados para o bom uso da luz artificial,  garantindo que estas estejam com

tamanhos e posições adequadas e, não detenham de brilho muito forte. 

Ainda segundo estudos da autora, compreende-se que as cores devem ser

vistas como fortes elementos projetuais dentro dos espaços de recuperação, uma

vez que podem propiciar tranquilidade e conforto, mantendo os assistidos despertos

e gerando boa produtividade dos funcionários.

Neste  sentido,  há  pesquisas  específicas  voltadas  ao  que  os  estudiosos

denominam de cromoterapia. A cromoterapia é uma técnica que confere significados

às cores, defendendo que as mesmas podem ajudar a reverter problemas de saúde,

através de sua absorção pelo corpo. Gusmão e Brotherhood (2010) explicam: 

A  Cromoterapia  é  uma  terapia  natural,  recomendada  como
complemento da medicina tradicional, que leva em conta todos os
níveis  do  ser  humano  (físico,  mental,  emocional,  energético  e
espiritual), e não apenas os sintomas físicos, já que corpo e mente
encontram-se intimamente interligados.

As autoras também citam os efeitos físicos e psicológicos que cada cor pode

desenvolver nos usuários que as absorvem. Por exemplo, a cor vermelha estimula o

sangue,  a  liberação  de  adrenalina  no  corpo  e  intensifica  funções  do  sistema

nervoso. Já o  tom laranja, tido como a cor da alegria, tem ação antidepressiva e

aumenta o otimismo,  além de beneficiar o sistema metabólico. Violeta e azul têm

ação  calmante  e  o  verde  é  associado  à  natureza  remetendo  sensação  de

serenidade.  O  violeta  claro  conduz  à  consciência  espiritual  e  o  rosa  claro,

aconchega e relaxa.  

Outro fator fundamental atrelado à humanização dos espaços é o contato dos

indivíduos com a natureza. Vasconcelos (2004) sugere que os elementos naturais

(água, vegetação, flores, árvores) encorajam a recuperação de pacientes, auxilia na

diminuição  do  estresse,  nervosismo  e  tristeza,  além de  provocar  sentimentos

positivos, prender a atenção e bloquear pensamentos pessimistas. 

Neste  sentido,  entende-se  que  a  arquitetura  pode  contribuir  propondo

espaços abertos que permitam a contemplação e acesso dos usuários nos mesmos.
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Gruffydd (1967 apud VASCONCELOS, 2004, p. 85) cita algumas diretrizes projetuais

com fins terapêuticos que devem estar presentes nos espaços externos, entre elas:

Amplitude:  os  principais  elementos  da  paisagem  devem  ser
agrupados de forma a atrair o olhar do observador, mas ao mesmo
tempo  devem  permitir  que  ele  tenha  uma  visão  geral  de  todo  o
espaço;  Complexidade:  a  organização  espacial  e  os  arranjos
formados com os elementos que compõem o espaço devem ter um
certo  nível  de  complexidade,  para  evitar  a  monotonia;  Variedade:
atribuída ao ambiente pela exploração de diversas e contrastantes
formas,  tipos,  texturas  e  cores  das plantas  presentes;  Fragrância:
árvores,  plantas  e  flores  com  essências  agradáveis  devem  ser
sempre utilizadas em qualquer ambiente em que os pacientes e a
equipe de trabalho possam senti-las. 

 Desta forma, com o emprego destes fatores citados acima e a implantação

dos mesmos nos espaços voltados a recuperação de pessoas, a arquitetura  pode

contribuir  para a melhoria da reabilitação destas, em especial, às mulheres vítimas

de violência. Fazendo com que elas usufruam de espaços completos e preparados

para ampará-las no seu processo pessoal de reabilitação.

4 CASA DA MULHER BRASILEIRA (CMB) E SUAS BASES PROJETUAIS

A Casa da Mulher Brasileira (CMB) foi criada a partir do inciso primeiro do

Artigo 3º do Decreto de Nº 8.086, de 30 de agosto de 2013, que institui o Programa

Mulher: Viver sem Violência. O mesmo é composto por várias ações, dentre elas:

“[...] I - Implementação das Casas da Mulher Brasileira, que consistem em espaços

públicos  onde  se  concentrarão  os  principais  serviços  especializados  e

multidisciplinares de atendimento às mulheres em situação de violência” (BRASIL,

2013).

A CMB tem como objetivo propor a união dos serviços públicos existentes no

âmbito  de  saúde,  justiça,  assistência  psicossocial  e  propor  mecanismos  de

emancipação financeira para mulheres em situação de violência (BRASIL, 2013).

Os  atendimentos  e  serviços  prestados  as  mulheres  se  dão  por  meio  das

atividades  disponíveis  na  casa,  sendo  elas:  acolhimento  e  triagem,  apoio

psicossocial,  promoção  de  autonomia  economia,  delegacia,  juizado/varas

especializados, Ministério Público, Defensoria Pública, brinquedoteca, alojamento de
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passagem  e  central  de  transportes  (BRASIL,  2015  apud  NOLASCO;  LOPES;

MEIRELES, 2017, p. 6).

O plano referente à CMB é de abrangência nacional, com instalação de no

mínimo uma sede em cada capital estadual, dependendo da unidade federativa a

sua adesão. Atualmente, apenas Pernambuco não possui vínculo com o programa,

entretanto,  dentre  os  estados,  somente  três  possuem  estrutura  física  em

funcionamento: Campo Grande (MS), Brasília (DF) e Curitiba (PR).  Neste estudo

será utilizado como referência o edifício de Curitiba (Figura 01) (MARTINS, 2017).

Figura 01 – Perspectiva fachada principal CMB – Curitiba

Fonte: CURITIBA, Prefeitura. 2014.

A  sede  da  CMB  Curitiba  foi  inaugurada  em  2016  e  possui  uma  área

construída de quase 4 mil m². O terreno está localizado no bairro Cabral, próximo a

um terminal rodoviário. O espaço possui capacidade para atender até 250 mulheres

por dia (FORMIGHIERI JR, 2015). 

A  disposição  dos  serviços  ofertados  ocorre  a  partir  do  projeto  base

desenvolvido  pelos  arquitetos  Marcelo  Ponte  e  Valéria  Laval  (ARCOweb,  2015).

Nesse sentido, o mesmo passa a ser cedido pelo Governo Federal a toda unidade

federativa que se dispõe a instalar uma sede da CMB em seu território. 

Entende-se  com  ARCOweb  (2015)  que  este  plano  base  apresenta  como

características marcantes, a setorização dos ambientes a partir de um pátio central,

no  qual  em  seu  entorno  se  desenvolvem  todos  os  serviços  e  atividades

desempenhados pela casa (Figura 02), além de sua cobertura ondulada na fachada
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principal, referenciado com as cores verde e amarelo – alusão à bandeira do Brasil –

e também cor roxa. 

Dentro de cada módulo (65x65m), destacado na figura abaixo, há as divisões

dos ambientes pertencentes a cada setor de serviço. O pátio central  não possui

cobertura, sendo um espaço aberto de contemplação para os usuários. O principal

sistema  construtivo  utilizado  foi  a  alvenaria  estrutural,  com  divisórias  internas

flexíveis para alteração de layout (SILVA, 2017).  

Figura 02 – Planta baixa setorizada Casa da Mulher Brasileira – Curitiba.

Fonte: OHDE, Mariana – Paraná Portal, 2016.

O atendimento as vítimas se inicia no bloco da recepção e é nele que os

primeiros  procedimentos  são  executados  (acolhimento  e  triagem).  O  espaço

assemelha-se  a  uma  sala  de  espera,  com disposição  de  cadeiras  e  fileiras  de

computadores onde os colaboradores prestam serviço. É possível ter uma vista do

pátio  interno  através  das  aberturas  de  portas  e  janelas.  A partir  desse  primeiro

contato  e  conversa,  as  mulheres  são  encaminhadas  para  os  demais  serviços

prestados na unidade de acordo com cada demanda. São eles: delegacia da mulher,

tribunal  de  justiça,  atendimento  psicossocial,  defensoria  pública,  alojamento  de

passagem entre outros (SILVA, 2017).   
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5  RESULTADOS

Diante do exposto, há como afirmar que existe na cidade de Maringá uma

rede integrada de atendimento e amparo às mulheres vítimas de violência. Contudo,

esses serviços encontram-se desconexos e distantes um do outro, fazendo com que

a mulher percorra longos caminhos até conseguir efetivo atendimento. 

Por isso, faz-se necessário a instalação de um local único, provido de todas

essas infraestruturas que atenda o público feminino maringaense e da região, como

por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira. Para tal objetivo ser concreto, torna-se

importante que a edificação esteja inserida dentro da área central da cidade – assim

como a CMB Curitiba-, a fim de facilitar o translado das usuárias até o complexo, e

permitir que o edifício não fique a margem das estruturas e infraestruturas básicas

de serviços.

Entretanto,  apesar  da CMB possuir  um projeto  base,  o  mesmo dispõe de

deficiências que podem prejudicar o usuário. Dentre elas, se destaca a modulação

adotada pelos arquitetos e as ligações deste padrão a partir de um único eixo –

corredor e pátio central –, que a primeira vista, facilita a construção do edifício, ainda

mais por possuir um programa de necessidades extenso, porém limita expansões

futuras do projeto e inibi mudanças não planejadas. 

Ademais,  os  layouts apresentados  não  são  atrativos,  com  ênfase  no

acolhimento  e  triagem.  O  espaço  assemelha-se  a  recepção  de  hospital,  sem

nenhum tipo de cativação e não leva em consideração especificidades que possa

surgir nos atendimentos, uma vez que muitas vítimas não chegam com condições de

esperar atendimento junto com o restante do público. 

Percebe-se ainda que os banheiros são longe do bloco da recepção, fazendo

com que as pessoas em atendimento se desloquem por quase toda a unidade para

chegar  aos  sanitários.  Assim  como  a  brinquedoteca,  que  poderia  ser  um  local

integrado  aos  espaços  abertos  da  unidade,  mas  encontra-se  junto  ao  bloco  de

Atendimento  Psicossocial  restringindo  o  uso  do  espaço  apenas  àqueles  que

passaram pela triagem.

Em  consonância  ao  referencial  teórico  apresentado,  entende-se  que  a

arquitetura  humanizada  possui  um  papel  importante  na  reconstrução  social  dos

indivíduos. Soluções simples, como o uso das cores, em exemplo os tons rosa e

lilás, possuem não só um significado emocional e comunicativo, mas também agem
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dentro de um contexto histórico – uma vez que representam as lutas e a feminilidade

da mulher – e, podem e devem ser utilizadas enquanto instrumentos de estímulos

sensoriais. 

Assim como o uso das cores, o contato com a natureza auxilia a manifestação

de sentimentos positivos. Desta maneira, pensar em estratégias que permitam este

contato, podendo ser direto ou indireto – apenas visual – é de suma importância

dentro desses espaços voltado à recuperação de pessoas.  

A iluminação  natural  é  outro  fator  primordial  dentro  do  perímetro  de  uma

edificação, pensando não só no bem estar emocional que ela propicia, mas também

na redução do uso de iluminação artificial. A aplicação do vidro como material de

fechamento é uma estratégia coerente – desde que considerado corretamente os

estudos de insolação – além de possibilitar as trocas visuais do edifício interno com

o externo. 

Desta maneira, compreende-se que as Casas Abrigo, apresentam diversos

espaços, com finalidades e funções distintas. É seguindo essa perspectiva que se

faz necessário um projeto arquitetônico, que possua estratégias projetuais em torno

do conforto ambiental e da humanização dos espaços, a fim de garantir ao usuário

trocas positivas com o ambiente. 

Portanto, o planejamento arquitetônico deve possuir funcionalidade espacial,

apresentando  viabilidade  econômica  –  por  ser  subsidiado  através  de  recursos

públicos –; transmitindo segurança às usuárias; atendendo às suas necessidades

sociais,  educacionais,  judiciais e psíquicas; e permitindo que estas possuam sua

individualidade zelada. 

6 CONCLUSÃO

Para  que  o  estudo  fosse  possível,  em primeiro  lugar  fez-se  necessário  o

entendimento de que a violência de gênero contra a mulher não se trata de uma

discussão nova, sendo que a luta feminina em torno de seus direitos é algo que

ainda está movimento. Seguidamente, tornou-se indispensável conhecer os serviços

prestados pelo município às mulheres e como eles operam tanto individual como

coletivamente,  a  fim  de  buscar  melhorias  aos  mesmos,  bem  como  estudar  e

examinar o projeto base da Casa da Mulher Brasileira apresentando suas principais
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deficiências projetuais, permitindo assim, traçar possíveis ações de melhoria para os

futuros projetos neste âmbito. Dentre as soluções alcançadas, vale ressaltar o uso

de cores nos ambientes e revestimentos; a inserção de elementos naturais, tal como

vegetação,  água,  flores,  árvores,  por  exemplo,  e;  a  escolha  de  matérias  que

permitem a entrada de luz natural nas edificações. 

Entende-se com Duarte e Cohen (2003) que a arquitetura tem como desafio,

contestar as diversas transformações que o mundo contemporâneo sofre, seja em

níveis econômicos ou tecnológicos. Nesse sentido, comprova-se a importância das

estratégias projetuais  citadas em torno da arquitetura humanizada,  uma vez que

essa  área  do  saber  propicia  aos  espaços,  condições  de  recuperação  para  as

pessoas com recursos de enfrentamento frágeis. Os autores mencionam que, atuar

com a visão humanista faz com que “[...] a arquitetura seja vista como locus de ação

e  reação  de  atores  sociais,  e  seu  estudo  crítico  deverá  preocupar-se  em

compreender a emoção experimentada em cada espaço” (DUARTE; COHEN, 2003,

p. 4).

Isto posto, compreende-se que para além de pensar em questões físicas e de

uso prático dos edifícios, o arquiteto que visa levar em consideração as questões

humanistas, deve ter em mente o fator das percepções que o local desencadeia no

indivíduo  que o  utiliza.  Diante  do  emprego  dos fatores  abordados anteriormente

referente a diretrizes projetuais, conclui-se que a arquitetura pode contribuir para a

melhoria  da reabilitação,  em especial,  às mulheres vítimas de violência,  fazendo

com que elas usufruam de áreas completas e preparadas para ampará-las.

Desse  modo,  com  as  análises  e  estudos  apresentados  em  mãos,  será

proposto um projeto arquitetônico de um Centro de Referência em Acolhimento e

Atendimento voltado a Mulher para a cidade de Maringá, visando aperfeiçoar as

deficiências e atender as demandas aqui expostas. 
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