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RESUMO 
 
Partindo da temática da violência de gênero contra a mulher, este artigo busca realizar um levantamento a 
respeito do tema, com dados históricos, políticos e estatísticos. Para isso, discorremos sobre as lutas das 
mulheres ao longo das décadas, em âmbito mundial, e como se deu o processo pela conquista de direitos 
básicos; as iniciativas públicas oferecidas pelo Estado para o enfrentamento desse tipo de violência e; os 
dados estatíscos em torno da questão no Brasil. O artigo busca evidenciar a importância do 
desenvolvimento de um espaço adequado e acolhedor voltado para o atendimento de mulheres vítimas de 
violência, fundamentando-se no projeto Casa da Mulher Brasileira, eixo principal do programa 
governamental “Mulher: Viver sem Violência” e propõe melhorias nas diretrizes projetuais, sugerindo 
um novo modelo de centro que ofereça uma rede de serviços satisfatória e proporcione a proteção 
necessária à mulher. A partir de uma fundamentação teórica, baseada em documentos, programas e 
projetos nacionais que abordam a questão da violência à mulher no Brasil, dados estatísticos e notícias 
jornalisticas, será observada a necessidade da criação deste espaço de proteção e amparo às vitimas, tendo 
em vista que a agressão à mulher ainda é um assunto recorrente no Brasil. 

 
Palavras-chave: Direitos femininos. Planos Governamentais. Violência contra a mulher.  
 
 

WOMEN’S SERVICE NETWORK AND A LOOK AT THE CASA DA MULHER 

BRASILEIRA PROGRAM 
 
ABSTRACT 

 
Starting from the theme of gender-based violence against women, this article seeks to conduct a 
survey on the topic, with historical, political and statistical data. For this, the struggles of women 
throughout the decades are discussed and how was the process for the conquest of basic rights; the 
public initiatives offered by the State to confront violence against women and; statistical data on the 
issue of violence against women in Brazil. The article seeks to highlight the importance of developing 
an adequate and welcoming space for women care, victims of violence, based on the Casa da Mulher 
Brasileira project, the main axis of the government program “Woman: Living without Violence” and 

proposing improvements in the design guidelines, suggesting a new center model that offers a 
satisfactory service network and provides the necessary protection for women. Based on a theoretical 
foundation, grounded on documents, programs and national projects that address the issue of violence 
against women in Brazil, statistical data and journalistic news, the need to create this space of 
protection and support for victims will be observed, considering that the aggression against women is 
still a recurring issue in Brazil. 
 
Keywords: Government programs. Violence against women. Woman’s rights.  



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A violência contra a mulher é um fenômeno social, construído desde o início da 

história humana. Ela é uma forma de violar e limitar as liberdades fundamentais das mulheres 

e de limitar o proveito aos seus direitos. Martins (2017) ressalta que “A violência contra a 

mulher não se resume apenas à física, mas também à moral, psicológica e sexual. Estes tipos 

de violência se manifestam através de inúmeras lesões corporais, ameaças e agressões 

verbais”. De acordo com Waiselfisz (2015), em um ranking de 83 países, o Brasil é o 5º país 

do mundo com a maior taxa de homicídios de mulheres, atrás apenas de El Salvador, 

Colômbia, Guatemala e Rússia. Essas informações demonstram a necessidade de abordar este 

assunto e levantam questões importantes para a erradicação do ciclo de violência no Brasil.  

Embora a igualdade de gêneros tenha sido compreendida como direito fundamental 

desde a Carta das Nações Unidas, no ano de 1945, foram necessários vários anos e diversas 

discussões políticas de organismos internacionais e nacionais até que fosse estabelecido um 

conjunto de programas e ações que garantissem a promoção dos direitos femininos. As 

primeiras implementações de políticas públicas voltadas para o enfrentamento da violência à 

mulher no Brasil se deram na década de 80, como resultado de uma série de mudanças sociais 

e políticas no país, como, por exemplo, o movimento feminista. O movimento, na época, tinha 

como um de seus principais objetivos dar visibilidade às agressões sofridas pelas mulheres e 

defrontá-las através de intervenções sociais, psicológicas e jurídicas, segundo Santos e 

Izumino (2005). 

Uma das mais importantes conquistas femininas foi a implantação das delegacias da 

mulher, por meio da Lei nº 7.353/85 e a criação das Casas Abrigo, que surgiram em 1986 em 

decorrência da mesma Lei. Estas, em conjunto com conquistas mais recentes como a Lei 

Maria da Penha e a Lei do Feminícidio, fazem parte de um conjunto de ações voltadas à 

promoção dos direitos das mulheres no combate à violência. 

É neste contexto que o presente artigo analisa criticamente as principais políticas e 

leis, executadas pelo Estado, que envolvem o enfrentamento da violência à mulher no Brasil, 

apresentando uma breve contextualização histórica da luta das mulheres por seus direitos. O 

artigo busca fazer compreender também quais são os impactos dessas políticas na redução dos 

índices de agressões e se elas são realmente efetivas no combate a esta causa. Diante da 

importância do assunto, foi necessário realizar um estudo teórico sobre estes dados mediante 

documentos governamentais, principalmente do projeto Casa da Mulher Brasileira, um dos 

eixos do programa “Mulher: Viver sem Violência”, lançado em março de 2013. 
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Com estes estudos e diante da necessidade e importância do atendimento à mulher, o 

presente artigo tem como objetivo a criação de espaços acolhedores voltados ao atendimento 

da vítima, que disponha de uma rede integrada de serviços multidisciplinares, além da 

elaboração de uma nova proposta efetiva para esse programa governamental, contendo uma 

nova organização, setorização e fluxograma que busque atender da melhor forma possível o 

público alvo, ou seja, as mulheres vítimas da violência. 

 

 

2 CONTEXTO HISTÓRICO DA LUTA DAS MULHERES POR DIREITOS 

HUMANOS 

 

A luta das mulheres por seus direitos é um processo que começa nos primórdios da 

civilização humana e percorre seu caminho por efetivação até os dias atuais. Nos povos 

gregos e romanos, os papéis do homem e da mulher já eram bem definidos, estruturados pelo 

patriarcalismo. O homem era visto como a autoridade da casa, ao contrário da mulher, como 

afirma Guedes (2011, p. 406), “[...] A mulher, submissa aos poderes do marido possuía pouco 

direito, reduzido ainda mais quando se posicionava diante das questões políticas na cidade. 

Não lhe era concedido o direito de votar, por não ser tida como cidadã”. Por muito tempo as 

mulheres não estiveram envolvidas na vida pública, tampouco em programas e ações para a 

promoção de seus direitos. Nesse contexto, surgiram grupos de mulheres que formaram 

movimentos feministas, buscando conquistar seus direitos de cidadania.  

O movimento feminista da Inglaterra entre 1830 e 1840 começou a se juntar com 

outros movimentos libertários, como a abolição da escravatura e o movimento cartista, que 

visava tornar os direitos políticos extensíveis aos trabalhadores (ABREU, 2002). Esses 

movimentos ingleses impulsionaram as lutas das mulheres por toda a Europa e pelas 

Américas. 

Foi apenas no ano de 1945 que surgiu, pela primeira vez, a questão de equidade entre 

homens e mulheres, através da Carta das Nações Unidas assinada no dia 26 de junho. Em seu 

preâmbulo, a Carta já mostrava seu objetivo em “[...] 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, 1945). 

Um marco muito importante para a visibilidade internacional das conquistas femininas 

foi a criação, em 1946, da Comissão sobre o Status da Mulher (Commission on the Status of 
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Women – CSW), que participou ativamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

em 1948, um marco histórico em defesa da conquista de direitos básicos para todos os 

indivíduos. Essa declaração serviu como base para vários outros tratados internacionais “ao 

elencar direitos que visam resguardar valores fundamentais do ser humano, tais como, 

dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade, solidariedade, fraternidade sem qualquer 

distinção de sexo, raça, cor, idade.” (GUEDES, 2011). 

As Nações Unidas aprovaram em 1979, a Convenção para a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), que buscava abolir as diversas 

formas de discriminação e assegurar a igualdade. Embora a Carta abordasse elementos como 

saúde, educação, trabalho e família, ela não fazia referência a questões de violência doméstica 

e sexual contra as mulheres, que foram incorporadas apenas em 1990. (GUARNIERI, 2010). 

Além da Convenção de 1979, essa década, considerada pela Assembleia Geral da ONU como 

“Década das Mulheres”, foi marcada também por várias outras Conferências que buscaram 

discutir a carência de estratégias mais eficazes para completar a inclusão social feminina. 

Dentre elas estão as Conferências Mundiais das Mulheres em Copenhague e Nairóbi. 

Posteriormente, o Brasil sediou em 1994 a Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra as Mulheres, também conhecida como “Convenção de 

Belém do Pará”. A convenção buscou reconhecer que a violência contra a mulher abrange a 

violência física, sexual e psicológica, adotar medidas para prevenir, punir e erradicar tal 

violência e proteger o direito da liberdade da mulher, entre outros pontos. Em seu art. 1º, 

entende-se por violência “[...] 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.” (Organização dos Estados Americanos, 1994). O Brasil, na posição de 

Estado-Membro das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos (OEA), 

participa de todos os acordos e convenções internacionais que asseguram os direitos humanos 

das mulheres, bem como a erradicação de todas as formas de violência baseadas no gênero. 

 

 

 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A 

MULHER NO BRASIL 

 

A década de 1980 foi o início das conquistas para a implementação de políticas 

públicas femininas no Brasil. Foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher- 
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CNDM, por meio da Lei nº 7.353/85, que tinha como objetivo a criação e manutenção de 

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher - DEAMs e de Casas-Abrigo (BRASIL, 

2004). Em vínculo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, no ano de 1986 foi 

criada a primeira Casa Abrigo do país, local para encaminhamento e acolhimento das 

mulheres vítimas ou ameaçadas de violência doméstica. 

Durante o período de 1985 a 2002, O Estado empreendeu as principais ações voltadas 

para a promoção dos direitos das mulheres no enfrentamento à violência, com ênfase, na 

segurança pública e na assistência social (BRASIL, 2011b). A ampliação dessas ações do 

governo se deu em 2003, com a criação da SPM – Secretaria Especial de Políticas para 

Mulheres, vinculada à Presidência da República. Juntamente com a criação desse Ministério, 

foram também implantados novos serviços, tais como os Centros de Referência, as 

Defensorias da Mulher e a criação de Redes de Atendimento. 

A Rede de Atendimento é constituída por serviços especializados no atendimento à 

mulher em situação de violência doméstica e por serviços não-especializados. Os serviços 

especializados são aqueles de suporte exclusivo à vítima, tais como Delegacia Especializada 

de Atendimento à Mulher, Juizados, Abrigos, Casas de Acolhimento, Defensorias 

Especializadas, Central de Atendimento Ligue 180. Os serviços não-especializados, por outro 

lado, compreendem unidades de saúde, hospitais, maternidades, IML, Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS) e outras delegacias (VASCONCELOS, 2016, p. 16). 

A partir desse ponto, as preocupações com os direitos femininos já não se restringem 

apenas ao âmbito de assistência social e segurança, mas também abrange diversos setores do 

Estado para a garantia de uma vida sem violência. Em 2004, foi elaborado o Plano Nacional 

de Políticas para Mulheres, que tem como objetivo: 1. Promover a autonomia econômica e 

financeira das mulheres; 2. Promover a equidade de gênero, raça e etnia nas relações de 

trabalho; 3. Promover políticas de ações afirmativas que reafirmem a condição das mulheres 

como sujeitos sociais e políticos; 4. Ampliar a inclusão das mulheres na reforma agrária e na 

agricultura familiar; 5. Promover o direito à vida na cidade com qualidade e acesso a bens e 

serviços (BRASIL, 2005). 

Em setembro de 2006, entrou em vigor uma das maiores conquistas das mulheres 

brasileiras, a Lei Maria da Penha ou Lei 11.340/06. A lei foi criada para coibir e penalizar a 

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

das melhores legislações no mundo, sendo relacionada’ ao enfrentamento de todas as formas 

de agressão contra a mulher. 
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Embora sejam destacadas diversas questões sobre a erradicação da violência contra a 

mulher, ainda são muitos os desafios que deverão ser enfrentados pelos órgãos públicos, 

como a dificuldade em implementar políticas que atendam às diversidades existentes entre as 

mulheres, o entendimento da violência contra as mulheres, principalmente a doméstica, que é 

vista como uma situação em que o Estado não deve intervir, e a dificuldade de integração 

entre os serviços da rede de atendimento à mulher em situação de violência. É neste contexto 

que, em agosto de 2013, foi sancionado o Decreto nº 8.086, que instituiu o Programa Mulher 

Viver sem Violência. O objetivo do programa é integrar os serviços voltados às mulheres, 

com atendimentos especializados em áreas da saúde, justiça, segurança pública, rede 

socioassistencial e da promoção de autonomia financeira. 

No Brasil, até o ano de 2015 não existia uma legislação que aplicasse uma penalidade 

para crimes praticados contra a mulher com motivação relacionada ao sexo feminino. Em 9 de 

março do mesmo ano foi sancionada a Lei do Feminicídio – Lei 13.104/15 que alterou o 

artigo 121 do Código Penal Brasileiro, passando a prever o feminicídio como circunstância 

qualificadora de crime de homicídio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linha do tempo – Políticas implementadas em busca dos direitos das mulheres nos 

cenários mundial e nacional  
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Fonte: Autora, 2020 
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4 DADOS E ESTATÍSTICAS SOBRE A VIOLÊNCIA À MULHER 

 

Apesar das inúmeras contribuições dos planos de políticas públicas para as mulheres 

brasileiras, é notável que os registros de pesquisa demonstram que os números de casos de 

violência contra as mulheres permanecem alarmantes.  

De acordo com o Mapa da Violência publicado pela Faculdade Latino-Americana de 

Ciências Sociais - Flacso1, em 2012, entre os anos de 1980 e 2010 mais de 92 mil mulheres 

foram assassinadas no Brasil. Na última década, 43,7 mil mulheres morreram vítimas de 

violência doméstica. Como aponta Waiselfisz (2012), a taxa de homicídios femininos 

duplicou entre 1980 e 1996, passando de 2,3 para 4,6 homicídios para cada 100 mil mulheres. 

No período entre os anos de 1996 e 2006, as taxas permaneceram estabilizadas em 

aproximadamente 4,5 homicídios para cada 100 mil mulheres.  

No primeiro ano de vigência efetiva da lei Maria da Penha, em 2007, as taxas 

experimentaram um leve decréscimo, porém voltando imediatamente a crescer rapidamente, 

de forma que os índices do ano de 2012 se igualaram aos do ano de 1996, que foi a máximo 

patamar já observado no país (Waiselfisz, 2012). Ainda de acordo com a mesma fonte de 

pesquisa, entre os anos de 2003 e 2013, o número de vítimas do sexo feminino passou de 

3.937 para 4.762, aumentando 21,0% na década e representando 13 homicídios femininos por 

dia. 

Segundo os dados do Atlas da Violência, lançado pelo Ipea (IPEA, 2019) e pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), foram registrados 4.936 assassinatos de 

mulheres em 2017. O estudo aponta que, nesse ano, mais de 221 mil mulheres procuraram 

delegacias de polícia para registrar agressões em decorrência de violência doméstica. 

Essas análises demonstram um aumento significativo nas taxas de feminicídio na 

última década, possibilitando observar que independentemente da existência de políticas 

públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, vigentes no Brasil, estas políticas 

ainda não são eficazes no amparo integral aos seus direitos. 

Com base nas informações apresentadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA (2015) sobre a institucionalização de políticas públicas de enfrentamento à 

violência contra as mulheres no Brasil, até o ano de 2013 a oferta de serviços de atendimento 

especializado à mulher em situação de violência apresentava a abrangência descrita a seguir: 

                                                           
1 A faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) é um organismo internacional, autônomo 
e de natureza intergovernamental, fundado em 1957 pelos Estados Latino-americanos que acataram 
uma recomendação da XI Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco). Disponível em: <http://flacso.org.br/>. 

http://flacso.org.br/
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Quadro 1: Oferta de serviços de atendimento especializado à mulher em situação de violência 
no Brasil até o ano de 2013 

SERVIÇOS NÚMERO DE MUNICÍPIOS  

Centros Especializados da Mulher 191 

Casas-Abrigo 70 

Serviços de Saúde Especializados no atendimento à mulher 37 

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher  362 

Núcleos de Atendimento à mulher em delegacias comuns 94 

Varas e Juizados especializados para atendimentos de crimes de violência 
doméstica e familiar 
 

117 

CRAS, CREAS, Delegacias Comuns, Juizados e Varas                                         não informado 

  Fonte: Adaptado de IPEA, (2015, p. 15)  

Estes dados (Quadro 1) apontam que em grande parte dos municípios brasileiros, os 
serviços que constam nos planos governamentais de enfrentamento à violência ainda não 
foram implantados, sendo estes priorizados apenas em capitais estaduais, como é o caso do 
programa da Casa da Mulher Brasileira. 

 
 

5 CASA DA MULHER BRASILEIRA 

 

A Casa da Mulher Brasileira é um dos eixos do programa “Mulher: Viver sem Violência”, 

lançado em março de 2013. O programa é coordenado pela Secretaria de Políticas Públicas 

para as Mulheres e tem como objetivo precípuo:  Integrar e ampliar os serviços públicos 

existentes voltados às mulheres em situação de violência, mediante a articulação dos 

atendimentos especializados no âmbito da saúde, da justiça, da segurança pública, da rede 

socioassistencial e da promoção da autonomia financeira. (BRASIL, 2013, p.11).  

O programa da Casa da Mulher Brasileira promove o fortalecimento da rede de 

atendimento às mulheres através da articulação entre diversas áreas, como órgãos e serviços 

públicos das três esferas do Estado, assim como instituições dos sistemas de Justiça: Tribunais 

de Justiça, Ministérios Públicos e Defensorias Públicas estaduais. 

A estrutura física da Casa inclui, em um mesmo espaço, serviços das distintas áreas 

envolvidas no atendimento, tais como: Recepção, Acolhimento e Triagem; Apoio 

Psicossocial; Delegacia Especializada; Juizado Especializado em Violência Doméstica e 

Familiar contra as Mulheres; Promotoria Especializada; Defensoria Pública; Serviço de 
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Promoção de Autonomia Econômica; Brinquedoteca - espaço de cuidado das crianças; 

Alojamento de Passagem e Central de Transportes. (BRASIL, 2013, p.15) 

O fluxograma existente está diretamente relacionado aos protocolos de atendimento 

ofertados pela casa (QUADRO 2). 

Quadro 2: Quadro-resumo do espaço físico proposto pelas diretrizes gerais e protocolos de 
atendimento da Casa da Mulher Brasileira 

Ambientes                                Descrição 

Recepção          É a porta de entrada para os serviços da Casa e sua 
função é coletar os dados de identificação da usuária, 
informações sobre a violência e encaminhá-la para os 
outros serviços necessários.  

Acolhimento e triagem         Salas onde são realizadas escutas qualificadas por 
profissionais, para que assim, a triagem possa buscar os 
encaminhamentos necessários para o atendimento 
integral e humanizado da mulher e direcioná-la para os 
serviços da Casa ou da Rede de Atendimento. 

Serviço de apoio psicossocial         O atendimento psicossocial deve prestar 
atendimento às mulheres vítimas de violência, oferecer 
o suporte necessário e auxiliar a mulher a superar o 
trauma/impacto da violência sofrida. 

Alojamento de passagem         Espaço de abrigamento temporário (período de até 
48h) para mulheres que corram risco iminente de morte 
ou que estão sob ameaça. 

Brinquedoteca         Serviço de acolhimento para crianças de 0 a 12 
anos de idade, durante o período em que as 
mães/responsáveis, recebem o atendimento necessário. 

Central de Transportes         Serviço 24h que permite o deslocamento da 
mulher a serviços da rede de atendimento externa à 
Casa da Mulher Brasileira, tais como serviços de saúde, 
rede socioassistencial (CRAS e CREAS), órgãos de 
medicina legal, serviços de abrigamento, entre outros. 

Delegacia especializada de 
Atendimento à mulher 
 

        As DEAMS são unidades especializadas da Polícia 
Civil que desempenham a função de proteger, prevenir 
e investigar os crimes de violência doméstica e 
violência sexual contra as mulheres. 

Juizado/Vara especializado (a) 
de violência doméstica e 
familiar contra a mulher 
 

        Os juizados/varas especializados (as) são órgãos 
da justiça que tem como função processar, julgar e 
executar as causas decorrentes da prática de violência 
contra a mulher, baseando-se na lei Maria da Penha. 
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Ministério Público          A promotoria especializada do Ministério Público 
é responsável por promover a ação penal e acusar o/a 
agressor (a) nos crimes de violência e assegurar que os 
serviços da rede de atendimento estejam sendo 
cumpridos adequadamente. 

Defensoria Pública         O setor de Defensoria Pública tem a finalidade de 
nortear as mulheres sobre seus direitos, prestar 
assistência jurídica e acompanhar todas as etapas do 
processo judicial, de natureza cível ou criminal. 

Serviço de promoção da 
Autonomia econômica 
 

        Este serviço é a ‘’porta de saída’’ da Casa da 

Mulher Brasileira. Ele busca oferecer condições para 
que a mulher alcance autonomia econômica, por meio 
da melhoria das suas qualificações profissionais e pela 
inserção no mercado de trabalho. 

Fonte: Elaborado pela Autora, com base em Brasil (2013) 
 
 
 

 

O plano de abrangência da CMB é de nível nacional, e em sua elaboração está previsto 

no mínimo uma unidade em cada capital estadual. Dessa maneira, o projeto visa a construção 

de 27 Casas da Mulher Brasileira, porém, apenas 7 foram construídas. As capitais onde estas 

foram implantadas são: Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Brasília (DF), São Paulo (SP), 

São Luís (MA), Fortaleza (CE) e Boa Vista (RR).  

Atualmente, embora todas as unidades estejam funcionando, apenas 5 estão ativas com 

todos os serviços previstos, entre elas as de Campo Grande, Curitiba, São Paulo, São Luís e 

Fortaleza. A Casa da Mulher Brasileira em Brasília, DF, foi inaugurada no ano de 2015, 

porém, foi interditada em 2017 e sua desocupação total foi ordenada no ano seguinte, devido a 

riscos de desabamento da estrutura. O projeto da Casa em Boa Vista também apresenta 

problemas estruturais, segundo o próprio governo de Roraima, mas ainda assim presta 

atendimento (ANJOS; FONSECA, 2019). A obra da CMB em São Paulo foi iniciada em 2015 

e deveria ter sido entregue em 2016, porém apenas foi finalizada em 2019, utilizando-se de 

financiamento privado para ser concluída (MODELLI, 2019). 

Em relação à criação da Casa da Mulher Brasileira, foram elaboradas diretrizes que 

tornam o projeto arquitetônico padronizado para todas as suas unidades, sendo estas: 

1. Integração espacial dos serviços dentro da Casa, de modo a facilitar a articulação entre as 

diferentes ações e ofertar o atendimento e acolhimento integral às mulheres em situação de 

violência;  
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2. Espaço aconchegante e seguro para ofertar acolhimento e atendimento humanizado;  

3. Redução de custos, em conformidade com os princípios da eficiência e da economicidade 

na Administração Pública;  

4. Unidade visual e arquitetônica da Casa em todas as capitais, de maneira a constituí-las 

como uma referência para as mulheres em situação de violência. (BRASIL, 2013, p.15) 

Neste estudo, será utilizado como referência o edifício de Curitiba (Figura 1), todavia, 

o projeto é padrão para todos os estados. Em Curitiba, a sede foi inaugurada em 2016 e se 

localiza no bairro Cabral, próximo a um terminal rodoviário. A Casa tem uma área construída 

de 3,4 mil m², inserida num terreno de aproximadamente 8 mil m². O projeto, de 2013, é de 

autoria dos arquitetos Marcelo Pontes, diretor de obras da SPM, Raul Holfiger, do Banco do 

Brasil e Valéria Laval, da SPM (ARCOweb, 2015). 

 

Figura 1: Casa da Mulher Brasileira em Curitiba, PR 

 
Fonte: Prefeitura de Curitiba (2020) 

 

De acordo com a equipe responsável pelo projeto2, a fachada do edifício conta com 

uma cobertura ondulada e com as cores branco, verde, amarelo – relacionado à bandeira do 

Brasil – e roxa, além de possuir uma setorização orientada a partir de um pátio central (Figura 

2), cercado pelos serviços oferecidos pela CMB. 

 

Figura 2: Pátio central da CMB 

                                                           
2 ARCOweb. Lele Inspira Projetos de Casas de Acolhimento para Mulheres. 2015. Disponível em: 
< https://www.arcoweb.com.br/noticias/arquitetura/casas-acolhimento-mulheres-vitimas-violencia>. 
Acesso em 13 Abr. 2020. 
 

https://www.arcoweb.com.br/noticias/arquitetura/casas-acolhimento-mulheres-vitimas-violencia
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Fonte: ARCOweb, 2015 

 

Os setores (Figura 3) são divididos em blocos modulares ligados por corredores e um 

pátio central sem cobertura, um espaço onde funcionários e mulheres que buscam a Casa 

podem acessar. O principal sistema construtivo utilizado foi a alvenaria estrutural e a 

compartimentação dos ambientes de cada bloco é feita por divisórias de Drywall3 (SILVA, 

2017). 

 

Figura 3: Setorização de serviços 

 

Fonte: ARCOweb, 2015 

 

Cada serviço está localizado em um bloco distinto: a recepção se encontra centralizada 

à frente do edifício, a delegacia da mulher e o tribunal de justiça se encontram no lado 

esquerdo, enquanto o atendimento psicossocial, administração e a defensoria pública no lado 

direito. Em um único bloco, ao fundo, estão localizadas a central de transportes, serviço de 

assessoria econômica, vestiários, depósito, auditório, alojamento de passagem, lanchonete, 

refeitório e sala técnica para funcionários. O atendimento às vítimas se inicia na recepção, um 

espaço que se assemelha a uma sala de espera e nele são realizadas as etapas de acolhimento e 

                                                           
3 Drywall, também conhecido como gesso acartonado, é um tipo de vedação recomendada para 
áreas internas. É um método de construção com geração mínima de resíduos e não demanda a 
utilização de argamassa e outros materiais, permitindo uma construção mais limpa e sustentável. 
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triagem. A partir da recepção, as mulheres são encaminhadas para os outros setores de acordo 

com suas necessidades. 

 

Figura 4: Planta Baixa Setorizada – Casa da Mulher Brasileira. 

 

Fonte: Adaptado de Nathália Canêdo de Lima Silva, 2017 

 

Quando surgiu a ideia de efetuar casas de acolhimento à mulher no Brasil, o arquiteto 

João Figueiras Lima (Lelé) foi convidado pela presidência da República para desenvolver o 

projeto (Figura 5). Os desenhos de Lelé não passaram de um estudo preliminar, pois o 

Tribunal de Contas da União não aceitou viabilizar o projeto, alegando que iria contra as 

normas de licitação. (ARCOWEB, 2015) 

 

Figura 5: Projeto proposto por Lelé para a CMB 

 
Fonte: Amambaí notícias, 2013 
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O programa de necessidades do projeto é o mesmo, porém a estrutura da casa é pré-

moldada e leva dois meses para ser levantada, segundo a Secretaria de Políticas para Mulheres 

(SPM). Ao efetuar uma análise comparativa do projeto proposto por Lelé e o projeto 

executado pelo governo Federal, é possível notar muitas diversidades: as cores predominantes 

branco e vermelho adotadas pelo arquiteto, grandes aberturas na parte superior do edifício e o 

uso dos cobogós em áreas externas (Figuras 6 e 7), elementos estes que transformam o espaço 

em um ambiente mais agradável visualmente e também abrange elementos de conforto 

ambiental que proporcionam uma iluminação natural muito interessante. Também é possível 

perceber que apesar de muitas diferenças, houve uma menção ao projeto de Lelé na fachada 

do edifício atual da Casa da Mulher Brasileira: a presença da cobertura ondulada.  

 

Figura 6 e 7: Fachada principal do edifício 

  

Fonte: Amambaí notícias, 2013 

 

 

6 RESULTADOS 

 

A partir do que foi visto, é possível observar que embora tenha havido diversas 

políticas e movimentos em prol da luta feminina ao longo dos anos, a violência contra a 

mulher é um fator que continua crescente na sociedade brasileira. O programa da Casa da 

Mulher Brasileira surgiu com a necessidade de existir uma rede integrada de atendimento à 

mulher, que facilite o caminho a ser percorrido pela vítima em busca de seus direitos e que 

favoreça o suporte e a melhoria da qualidade de vida das mulheres vítimas de traumas. No 

entanto, o projeto possui diversas falhas na execução, funcionamento e setorização, fatores 

que podem prejudicar significativamente os objetivos do usuário.  

Uma grande deficiência do programa está no fato de que os únicos municípios 

envolvidos nesse projeto são capitais estaduais. Portanto, os munícipios de pequeno e médio 

porte continuam sem amparo algum – além de instituições desconexas – em relação ao 

combate à violência feminina. Outra questão é que, devido aos custos elevados do Programa, 
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muitas das edificações não foram executadas ou concluídas adequadamente pelo Governo, 

apresentando diversas falhas estruturais extremamente complicadas, como foi o caso da CMB 

de Brasília e Boa Vista. Outro agravante é o fato de que o projeto segue um padrão 

estabelecido pelo Governo Federal, proposto para todas as unidades do Brasil, sem levar em 

consideração particularidades de cada região ou município em que será implantado. 

Além de falhas de funcionamento, a estruturação do projeto da Casa da Mulher 

Brasileira não é muito convidativa. E, quanto a isto, a escolha da modulação como partido de 

projeto se mostra uma solução prática, pois permite a padronização de materiais e 

procedimentos de execução, além de reduzir os desperdícios gerados na obra. No entanto, 

neste caso, não permite a flexibilidade no edifício, impossibilitando mudanças desejadas, 

além de limitar a área dos jardins internos e impedir que se obtenha grandes vãos. Apesar das 

vantagens com a utilização do Drywall, a escolha da divisão do espaço prejudica a qualidade 

dos ambientes, uma vez que muitas salas passam a não possuir janelas e os espaços de 

circulação ficam, predominantemente, no centro dos blocos criando ambientes enclausurados 

e mal aproveitados.  

Além disso, lugares importantes como o auditório, vestiário, sanitários e a lanchonete 

estão posicionados em locais que não são atrativos para o usuário. Nenhum deles possui 

ligação alguma com a recepção ou com os espaços abertos por se encontrarem no último 

bloco, ao fundo do edifício. A brinquedoteca também poderia ser um local integrado aos 

outros espaços, mas está localizada no bloco de atendimento Psicossocial, restringindo o 

acesso  somente àqueles que frequentam o setor. 

Ainda entre os pontos negativos, está o layout de acolhimento e triagem. Este possui 

um espaço que não prevê especificidades que podem surgir no atendimento das vítimas, 

desconsiderando o fato de que muitas mulheres chegam sem condições de aguardar no mesmo 

espaço que o público geral e deveriam ser encaminhadas de pronto a um atendimento 

individualizado. 

Com fundamento nas observações anteriores, entende-se a necessidade de 

aprimoramento do projeto da Casa da Mulher Brasileira, visando a efetuação de um projeto 

compacto de menor porte, que possa ser implantado em diversos municípios brasileiros e que 

atenda por completo à necessidade do público alvo. Para tal objetivo se consolidar, é 

importante que as edificações estejam inseridas na área central das cidades em que forem 

implantadas, próximas a redes de infraestrutura urbana e mobilidade, como é o caso da CMB 

Curitiba. Além disto, se faz necessária a criação de um novo fluxograma (Figura 5), que 

priorize o melhor atendimento possível à vítima, com setores diferenciados de acesso público 
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e privado, respeitando as necessidades das mulheres vítimas de violência, além de concentrar 

os serviços técnicos num mesmo setor e os serviços de auxílio, como cursos, workshops e 

palestras, em outro setor. Dessa forma, o planejamento arquitetônico deve dispor de conforto 

e funcionalidade, de maneira que as usuárias possam ter segurança e usufruam de espaços 

adequados e preparados para ampará-las. 

  

Figura 8: Fluxograma proposto. 

 
Fonte: Autor. 

 

Adotando-se o fluxograma proposto, será possível realizar a análise de um raio de 

abrangência adequado para a implantação dessas unidades da nova Casa da Mulher Brasileira. 

Tomando como exemplo o estado do Paraná, constata-se que existem delegacias 

especializadas de atendimento à mulher em apenas 20 municípios – de um total de 399 –, ou 

seja, somente 5% das cidades contam com esse tipo de unidade (STRUCK, 2019). Além 

disso, observando os dados expostos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) para a evolução populacional do estado, verifica-se que o Paraná no ano de 2019 

apresentava uma população estimada de 11,4 milhões de habitantes, e, portanto, somente 

conta com uma DEAM para aproximadamente 570 mil pessoas ou 285 mil mulheres.  

Diante dos dados expostos e levando em consideração a quantidade de habitantes de 

cada município, foi definido um raio de abrangência de 100 km (Figura 6) para a implantação 

da Casa da Mulher Brasileira, totalizando 10 unidades dispersas pelo estado do Paraná, sendo 

estas: Maringá, Londrina, Paranavaí, Umuarama, Telêmaco Borba, Cascavel, Foz do Iguaçu, 

Francisco Beltrão, Guarapuava, Ponta Grossa e Curitiba. Em alguns casos, o raio de 

abrangência em determinado município acaba englobando algum outro em sua zona de 

atendimento, porém, nesse contexto, é preciso levar em consideração a quantidade de 
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habitantes da cidade e entender que é necessária a implantação do projeto para que todas as 

mulheres, de todos os municípios, possam ser amparadas. 

 

Figura 9: Raio de abrangência da nova unidade da Casa da Mulher Brasileira. 

 
Fonte: Autor. 

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Com base no desenvolvimento desta pesquisa, conclui-se, primeiramente, que é 

primordial entender o processo histórico da luta das mulheres e das suas conquistas nas 

questões humanas, políticas e sociais. As políticas públicas criadas pelo Estado brasileiro 

desde o ano de 1980 até os dias de hoje representam um grande avanço na sociedade em 

questões de igualdade de gênero, no entanto, esse é um ponto que ainda está aberto à 

discussão e aprimoramento. 

 Observa-se também que, analisando-se os dados estatísticos brasileiros, na última 

década, 43,7 mil mulheres morreram vítimas de violência. O elevado índice de agressão do 

Brasil demonstra a escassez de serviços de apoio e atendimento às vítimas deste tipo de 

violência no país e também permite que este ciclo continue. Ademais, é importante 

compreender que o enfrentamento da violência à mulher requer uma rede de serviços 

integrados e especializados, capazes de garantir a segurança e um atendimento eficaz às 

mulheres vítimas de quaisquer tipos de agressões. 

Isto posto, entende-se a importância de analisar os serviços oferecidos pelo Governo 

atualmente, sua execução e funcionamento. Isso inclui um dos planos governamentais de 
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enfrentamento à violência: “Mulher, viver sem violência” e seu principal eixo, o programa 

Casa da Mulher Brasileira. 

Através de estudos sobre o projeto, execução, funcionamento, fluxograma, setorização 

e serviços oferecidos, é possível apontar diversas falhas no programa, principalmente em 

relação ao projeto arquitetônico usual. Deste modo, surge a necessidade de aperfeiçoar o 

programa da Casa da Mulher Brasileira, através da criação de novas propostas e de um novo 

projeto arquitetônico, que busque eliminar as deficiências existentes no atual e atender todas 

as demandas propostas pelo estudo. 
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REDE DE ATENDIMENTO À MULHER E UM 

OLHAR SOBRE O PROGRAMA CASA DA 

MULHER BRASILEIRA

WOMEN'S SERVICE NETWORK AND A
 LOOK AT THE CASA DA 

MULHER BRASILEIRA PROGRAM

Beatriz Cavalcante Peraro

Partindo da temática da violência de 
gênero contra a mulher, este artigo busca 
realizar um levantamento a respeito do 
tema, com dados históricos, políticos e 
estatísticos. Para isso, discorremos sobre as 
lutas das mulheres ao longo das décadas
em âmbito mundial e como se deu o 
processo pela conquista de direitos 
básicos; as iniciativas públicas oferecidas
pelo Estado para o enfrentamento desse
tipo de violência e; os dados estatísticos 
em torno da questão da violência da
m u l h e r  n o  B r a s i l .  O  a r t i g o  b u s c a 
e v i d e n c i a r  a  i m p o r t â n c i a  d o
d e s e n v o l v i m e n t o  d e  u m  e s p a ç o
adequado e acolhedor voltado para o
atendimento de mulheres vítimas de
violência, fundamentando-se no projeto 
Casa da Mulher Brasileira, o eixo principal 
do programa governamental “Mulher: 
V i v e r  s e m  V i o l ê n c i a ”  e  p r o p õ e
melhor ias nas d i ret r i zes pro jetua is , 
sugerindo um novo modelo de centro que 
ofereça uma rede de serviços satisfatória 
e proporcione a proteção necessária à
mulher. A partir de uma fundamentação
t e ó r i c a ,  b a s e a d a  e m d o c u m e n t o s , 
programas e projetos nacionais que 
abordam a ques tão da v io lênc ia à 
mulher no Brasil, dados estatísticos e
notícias jornalísticas, será observada a 
necessidade da criação deste espaço 
de proteção e amparo às vitimas, tendo
em vista que a agressão à mulher ainda é 
u m a s s u n t o  r e c o r r e n t e  n o  B r a s i l .

Palavras-chave: Direitos femininos. Planos
Governamentais. Violência. 

RESUMO ABSTRACT

Starting from the theme of gender-based 
violence against women, this article seeks to
conduct a survey on the topic, with historical,
political and statistical data. For this, the 
struggles of women throughout the decades 
are discussed and how was the process for 
the conquest of basic rights; the public
initiatives offered by the State to confront
violence against women and; statistical data
on the issue of violence against women in 
Brazil. The article seeks to highlight the
importance of developing an adequate and
welcoming space for women care, victims of
violence, based on the Casa da Mulher 
Brasileira project, the main axis of the 
government program “Woman: L iv ing 
w i t h o u t  V i o l e n c e ”  a n d  p r o p o s i n g
improvements in the design guidelines, 
suggesting a new center model that offers 
a satisfactory service network and provides 
the necessary protection for women. Based
on a theoretical foundation, grounded on 
documents, programs and national projects
that address the issue of violence against 
women in Braz i l , s tat ist ica l data and
journalistic news, the need to create this
space of protection and support for victims
will be observed, considering that the
aggression against women is still a recurring
i s s u e  i n  B r a z i l .              .
 

Keywords: Government programs. Violence. 
Woman's rights.



1. INTRODUÇÃO

        A violência contra a mulher é um fenômeno

social, construído desde o início da história  

humana. Ela é uma forma de violar e limitar 

as liberdades fundamentais das mulheres e de 

limitar o proveito aos seus direitos. Martins (2017),

ressalta que “A violência contra a mulher não se 

resume apenas à física, mas também à moral, 

psicológica e sexual. Estes tipos de violência se 

manifestam através de inúmeras lesões corporais, 

ameaças e agressões verbais”. De acordo com 

Waiselfisz (2015), em um ranking de 83 países, o

Brasil é o 5º país do mundo com a maior taxa de

homicídios de mulheres, atrás apenas de El 

Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Essas

informações demonstram a necessidade de 

abordar este assunto e levantam questões

importantes para a erradicação do ciclo de 

v i o l ê n c i a  n o  B r a s i l .              . 

        Embora a igualdade de gêneros tenha sido

 compreendida como direito fundamental desde

 a Carta das Nações Unidas, no ano de 1945, 

foram necessários vários anos e diversas 

discussões políticas, de organismos internacionais 

e nacionais até que fosse estabelecido um 

conjunto de programas e ações que garantissem

 a promoção dos direitos femininos. As primeiras 

implementações de políticas públicas voltadas 

para o enfrentamento da violência à mulher no 

Brasil se deram na década de 80, como resultado de

uma série de mudanças sociais e políticas no país, 

como por exemplo, os movimentos feministas. O 

movimento na época, tinha como um de seus 

principais objetivos, dar visibilidade às agressões 

sofridas pelas mulheres e defrontá-las através de 

intervenções sociais, psicológicas e jurídicas, segundo 

S a n t o s  e  I z u m i n o  ( 2 0 0 5 ) . 

       Uma das mais importantes conquistas femininas 

foi a implantação das delegacias da mulher, por meio

da Lei nº 7.353/85 e a criação das Casas Abrigo,

que surgiram em 1986. Estas, em conjunto com 

conquistas mais recentes como a Lei Maria da 

Penha e a Lei do Feminícidio, fazem parte de um

conjunto de ações voltadas à  promoção 

dos direitos das mulheres no combate à violência.

         

 

         É neste contexto que o presente artigo 

analisa criticamente as principais políticas e 

leis executadas pelo Estado que envolvem o 

enfrentamento da violência à mulher no Brasil,

apresentando uma breve contextualização 

histórica da luta das mulheres por seus direitos.

O artigo busca fazer compreender também quais

são os impactos dessas políticas na redução 

dos índices de agressões e se elas são

realmente efetivas no combate a esta causa. 

Diante da importância  do assunto fo i 

necessário realizar um estudo teórico sobre 

e s t e s  d a d o s  m e d i a n t e  d o c u m e n t o s 

governamentais, principalmente do projeto 

Casa da Mulher Brasileira, um dos eixos do 

programa “Mulher: Viver sem Violência”, 

l a n ç a d o  e m  m a r ç o  d e  2 0 1 3 .

        Com estes estudos e diante da 

necessidade e importância do atendimento 

à mulher, o presente artigo tem como 

objetivo a criação de espaços acolhedores 

voltados ao atendimento da vítima, que 

disponha de uma rede integrada de serviços

multidisciplinares, além da elaboração de 

uma nova proposta  e fet iva  para  esse 

programa governamental, contendo uma 

nova organização, setorização e fluxograma

que busque atender  da melhor  forma 

possível o público alvo, ou seja, as mulheres 

vítimas da violência.
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2. CONTEXTO HISTÓRICO DA LUTA DAS

    MULHERES POR DIREITOS HUMANOS

        A luta das mulheres por seus direitos 

é um processo que começa nos primórdios da 

civilização humana e percorre seu caminho por 

efetivação até os dias atuais. Nos povos gregos

 e romanos, os papéis do homem e da mulher 

já eram bem definidos, estruturados pelo 

patriarcalismo. O homem era visto como a 

autoridade da casa, ao contrário da mulher, 

como afirma Guedes (2011, p. 406), “[...] A 

mulher, submissa aos poderes do marido 

possuía pouco direito, reduzido ainda mais 

quando se posicionava diante das questões 

políticas na cidade. Não lhe era concedido o 

direito de votar, por não ser tida como cidadã”.

Por muito tempo as mulheres não estiveram 

envolvidas na vida pública, tampouco em

programas e ações para a promoção de seus

direitos. Nesse contexto, surgiram grupos de 

mulheres que formaram movimentos feministas, 

buscando conquistar seus direitos de cidadania. 

       O movimento feminista da Inglaterra entre 

1830 e 1840 começou a se juntar com outros

movimentos libertários, como a abolição da

escravatura e o movimento cartista, que visava 

tornar os direitos políticos extensíveis aos 

trabalhadores (ABREU, 2002). Esses movimentos 

ingleses impulsionaram as lutas das mulheres 

por toda a Europa e pelas Américas.

       Foi apenas no ano de 1945 que surgiu e

pela primeira vez a questão de equidade entre 

homens e mulheres, através da Carta das 

Nações Unidas assinada no dia 26 de junho. 

Em seu preâmbulo, a Carta já mostrava seu

objetivo em “[...] 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, 1945).

Um marco muito importante para a visibilidade

 internacional das conquistas femininas foi a 

criação em 1946 da Comissão sobre o Status 

da Mulher (Commission on the Status of 

Women – CSW), que participou ativamente na

 Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

em 1948, um marco histórico em defesa da 

conquista de direitos básicos para todos os 

indivíduos. Essa declaração serviu como base para

vários outros tratados internacionais “ao elencar 

direitos que visam resguardar valores fundamentais

do ser humano, tais como, dignidade da pessoa 

humana, igualdade, liberdade, solidariedade, 

fraternidade sem qualquer distinção de sexo, raça,

c o r ,  i d a d e .  ”  ( G U E D E S ,  2 0 1 1 ) .

         As Nações Unidas aprovaram em 1979, a 

Convenção para a Eliminação de todas as Formas 

de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), que

 buscava abolir as diversas formas de discriminação

 e assegurar a igualdade. Embora a Carta abordasse 

elementos como saúde, educação, trabalho e 

família, ela não fazia referência a questões de 

violência doméstica e sexual contra as mulheres, 

que foram incorporadas apenas em 1990. 

(GUARNIERI, 2010). Além da Convenção de 1979,

essa década, considerada pela Assembleia Geral 

da ONU como “Década das Mulheres”, foi marcada

também por várias outras Conferências que 

buscaram discutir a carência de estratégias mais 

eficazes para completar a inclusão social feminina.

Dentre elas estão as Conferências Mundiais das 

Mu lhe res  em  Copenhague  e  Na i rób i .

         Posteriormente, o Brasil sediou em 1994 a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e

Erradicar a Violência contra as Mulheres, também 

conhecida como “Convenção de Belém do Pará”. 

A convenção buscou reconhecer que a violência 

contra a mulher abrange a violência física, sexual 

e psicológica, adotar medidas para prevenir, punir 

e erradicar tal violência, proteger o direito da 

liberdade da mulher, entre outros pontos. Em seu

art. 1º, entende-se por violência “[...] 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. ” (Organização dos Estados Americanos,

1994). O Brasil, na posição de Estado-Membro das

Nações Unidas e da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), participa de todos os acordos 

e convenções internacionais que asseguram os 

direitos humanos das mulheres, bem como a 

erradicação de todas as formas de violência 

baseadas no gênero.
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA A

MULHER NO BRASIL

       A década de 1980 foi o início das conquistas 

para a implementação de políticas públicas femininas

no Brasil. Foi criado o Conselho Nacional dos Direitos

da Mulher- CNDM, por meio da Lei nº 7.353/85, que 

tinha como objetivo a criação e manutenção de 

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher 

- DEAMs e de Casas-Abrigo (BRASIL, 2004). Em 

vínculo com a Secretaria de Segurança Pública de 

São Paulo, no ano de 1986 foi criada a primeira 

Casa Abrigo do país, local para encaminhamento e 

acolhimento das mulheres vítimas ou ameaçadas de

violência  doméstica.                .

       Durante o período de 1985 a 2002, o Estado

empreendeu as principais ações voltadas para a 

promoção dos direitos das mulheres no 

enfrentamento à violência, com ênfase, na 

segurança pública e na assistência social (BRASIL, 

2011b). A ampliação dessas ações do governo se

deu em 2003, com a criação da SPM – Secretaria 

Especial de Políticas para Mulheres, vinculada à 

Presidência da República. Juntamente com a 

criação desse Ministério, foram também implantados 

novos serviços, tais como os Centros de Referência, 

as Defensorias da Mulher e a criação de Redes de 

Atendimento.                     .                                                                                          

        A Rede de Atendimento é constituída por 

serviços especializados no atendimento à mulher 

em situação de violência doméstica e serviços não-

especializados. Os serviços especializados são 

aqueles de suporte exclusivo à vítima, tais como 

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher,

Juizados, Abrigos, Casas de Acolhimento, 

Defensorias Especializadas, Central de Atendimento 

Ligue 180. Os serviços não-especializados, por 

outro lado, compreendem unidades de saúde, 

hospitais, maternidades, IML, Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), outras 

delegacias  (VASCONCELOS,  2016,  p.  16).

        A partir desse ponto, as preocupações com 

os direitos femininos não se restringem apenas ao 

âmbito de assistência social e segurança, mas também 

abrange diversos setores do Estado na garantia de 

uma vida sem violência. Em 2004, foi elaborado o 

Plano Nacional de Políticas para Mulheres, que tem 

como objetivo: 1. Promover a autonomia econômica 

e financeira das mulheres; 2. Promover a equidade de 

gênero, raça e etnia nas relações de trabalho; 3. 

Promover políticas de ações afirmativas que reafirmem

a condição das mulheres como sujeitos sociais e 

políticos; 4. Ampliar a inclusão das mulheres na reforma

agrária e na agricultura familiar; 5. Promover o direito 

à vida na cidade com qualidade, acesso a bens e 

serviços  (BRASIL,  2005).              .

          Em setembro de 2006, entra em vigor uma das

 maiores conquistas das mulheres brasileiras, a Lei 

Maria da Penha ou Lei 11.340/06. A lei foi criada para 

coibir e penalizar a violência doméstica e familiar 

contra mulheres. Esta lei é reconhecida pela ONU 

como uma das melhores legislações no mundo, sendo 

relacionada ao enfrentamento de todas as formas 

de agressão contra a mulher.            .

Embora sejam destacadas diversas questões sobre a 

erradicação da violência contra a mulher, ainda são 

muitos os desafios que deverão ser enfrentados pelos 

órgãos públicos, como a dificuldade em implementar 

políticas que atendam às diversidades existentes entre 

as mulheres; o entendimento da violência contra as 

mulheres, principalmente a doméstica, que é vista 

como uma situação em que o Estado não deve 

intervir; a dificuldade de integração entre os serviços 

da rede de atendimento à mulher em situação de 

violência. É nesse contexto, que em agosto de 2013 

foi sancionado o Decreto nº 8.086, que institui o 

Programa Mulher Viver sem Violência. O objetivo do

programa é integrar os serviços voltados às mulheres, 

com atendimentos especializados em áreas da saúde, 

justiça, segurança pública, rede socioassistencial e da 

p r o m o ç ã o  d e  a u t o n o m i a  fi n a n c e i r a .

         No Brasil, até o ano de 2015 não existia uma 

legislação que aplicasse uma penalidade para 

crimes praticados contra a mulher com motivação 

relacionada ao sexo feminino. Em 9 de março do 

mesmo ano foi sancionada a Lei do Feminícidio – Lei 

13.104/15 que alterou o artigo 



121 do Código Penal Brasileiro, passando a prever o feminicídio como circunstância qualificadora

de crime de homicídio.

Linha do tempo – Políticas implementadas em busca dos direitos das mulheres nos cenários

mundial e nacional 

Fonte: Autora, 2020

11
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4. DADOS E ESTATÍSTICAS SOBRE A

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

        Apesar das inúmeras contribuições dos planos 

de políticas públicas para as mulheres brasileiras, é 

notável que os registros de pesquisa demonstram 

que os números de casos de violência contra as 

m u l h e r e s  p e r m a n e c e m  a l a r m a n t e s . 

De acordo com o Mapa da Violência publicado pela

 Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - 

Flacso¹, em 2012, entre os anos de 1980 e 2010 mais 

de 92 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. Na

 última década, 43,7 mil mulheres morreram vítimas 

de violência doméstica. Como aponta Waiselfisz 

(2012), a taxa de homicídios femininos duplicou entre 

1980 e 1996, passando de 2,3 para 4,6 homicídios 

para cada 100 mil mulheres. No período entre os 

anos de 1996 e 2006, as taxas permaneceram  

estabilizadas, em aproximadamente 4,5 homicídios 

para cada 100 mil mulheres.                   .  

         No primeiro ano de vigência efetiva da lei 

Maria da Penha, em 2007, as taxas experimentaram 

um leve decréscimo, porém voltando imediatamente 

a crescer rapidamente, de forma que os índices 

do ano de 2012 se igualarem aos do ano de 1996, 

que foi o máximo patamar já observado no país 

(Waiselfisz, 2012).                          .

Ainda de acordo com a mesma fonte de pesquisa, 

entre os anos de 2003 e 2013, o número de vítimas 

do sexo feminino passou de 3.937 para 4.762, 

aumentando 21,0% na década e representando 13 

homicídios  femininos por  dia.           .

         Segundo os dados do Atlas da Violência, 

lançado pelo Ipea (IPEA, 2019) e pelo Fórum Brasileiro

de Segurança Pública (FBSP), foram registrados 4.936 

assassinatos de mulheres em 2017. O estudo aponta 

que, nesse ano, mais de 221 mil mulheres procuraram 

delegacias de polícia para registrar agressões em 

decorrência de violência doméstica.          .

        Essas análises demonstram um aumento significativo 

nas taxas de feminicídio na última década, possibilitando 

observar que independentemente da  existência de 

políticas públicas de enfrentamento à violência contra a 

mulher vigente no Brasil, estas políticas ainda não são 

eficazes no amparo integral aos seus direitos.

        Com base nas informações apresentadas pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2015) 

sobre a institucionalização de políticas públicas de 

enfrentamento à violência contra as mulheres no 

Brasil, até o ano de 2013, a oferta de serviços de 

atendimento especializado à mulher em situação de 

violência apresentava a abrangência descrita a seguir:

SERVIÇOS   NÚMERO DE MUNICÍPIOS   

Centros Especializados da Mulher  191 

Casas-Abrigo  70 

Serviços de Saúde Especializados no atendimento à mulher  37 

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher  362 

Núcleos de Atendimento à mulher em delegacias comuns  94 

Varas e Juizados especializados para atendimentos de crimes de 

violência doméstica e familiar  
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CRAS, CREAS, Delegacias Comuns, Juizados e Varas                                         não informado  

 

Quadro 1: Oferta de serviços de atendimento especializado à mulher em situação de 
violência no Brasil até o ano de 2013

 ¹A faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) é um organismo internacional, autônomo e de natureza intergover-
namental, fundado em 1957 pelos Estados Latino-americanos que acataram uma recomendação da XI Conferência Geral da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Disponível em: < >.http://flacso.org.br/

          Estes dados (Quadro 1) apontam que em grande parte dos municípios brasileiros, os 
serviços que constam nos planos governamentais de enfrentamento à violência ainda não foram 
implantados, sendo estes priorizados apenas em capitais estaduais, como é o caso do programa 
da Casa da Mulher Brasileira.

  Fonte: Adaptado de IPEA, (2015, p. 15) 

http://flacso.org.br/
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4. CASA DA MULHER BRASILEIRA

        A Casa da Mulher Brasileira é um dos eixos do 

programa “Mulher: Viver sem Violência”, lançado em 

março de 2013. O programa é coordenado pela 

Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e 

tem como objetivo precípuo:                          . 

Integrar e ampliar os serviços públicos 

existentes voltados às mulheres em 

situação de violência, mediante a 

articulação dos  atendimentos 

especializados no âmbito da saúde, da

justiça, da segurança pública, da rede 

socioassistencial e da promoção da 

autonomia financeira. (BRASIL, 2013, 

p.11). 

         O programa da Casa da Mulher Brasileira 

promove o forta lec imento da rede de 

atendimento às mulheres através da articulação 

entre diversas áreas, como órgãos e serviços 

públicos das três esferas do Estado, assim como 

instituições dos sistemas de Justiça: Tribunais de 

Justiça, Ministérios Públicos e Defensorias 

Públicas estaduais.                  .

         A estrutura física da Casa inclui em um 

mesmo espaço serviços das distintas áreas 

envolvidas no atendimento, tais como: Recepção, 

Acolhimento e Triagem; Apoio Psicossocial; 

Delegacia Especializada; Juizado Especializado 

em Violência Doméstica e Familiar contra as 

Mulheres; Promotoria Especializada; Defensoria 

Pública; Serviço de Promoção de Autonomia 

Econômica; Brinquedoteca - espaço de cuidado 

das crianças; Alojamento de Passagem e Central 

d e  Tr a n s p o r t e s .  ( B R A S I L ,  2 0 1 3 ,  p . 1 5 )

O fluxograma existente está diretamente 

relacionado aos protocolos de atendimento 

ofertados pela casa (QUADRO 2).

Ambientes                                Descrição 

Recepção          É a porta de entrada para os serviços da Casa e sua função é 

coletar os dados de identificação da usuária, informações sobre a 

violência e encaminhá-la para os outros serviços necessários.  

Acolhimento e triagem         Salas onde são realizadas escutas qualificadas por profissionais, 

para que assim, a triagem possa buscar os encaminhamentos 

necessários para o atendimento integral e humanizado da mulher  

e direcioná-la para os serviços da Casa ou da Rede de 

Atendimento. 

Serviço de apoio psicossocial        O atendimento psicossocial deve prestar atendimento às mulheres 

vítimas de violência, oferecer o suporte necessário e auxiliar a 

mulher a superar o trauma/impacto da violência sofrida. 

Alojamento de passagem         Espaço de abrigamento temporário (período de até 48h) para 

mulheres que corram risco iminente de morte ou que estão sob 

ameaça. 

Brinquedoteca         Serviço de acolhimento para crianças de 0 a 12 anos de idade, 

durante o período em que as mães/responsáveis, recebem o 

atendimento necessário. 

Central de Transportes         Serviço 24h que permite o deslocamento da mulher à serviços da 

rede de atendimento externa à Casa da Mulher Brasileira, tais 

como serviços de saúde, rede socioassistencial (CRAS e CREAS), 

órgãos de medicina legal, serviços de abrigamento, entre outros. 

 

Quadro 2: Quadro-resumo do espaço físico proposto pelas diretrizes gerais e protocolos de 
atendimento da Casa da Mulher Brasileira



Delegacia especializada de 

Atendimento à mulher 

 

        As DEAMS são unidades especializadas da Polícia Civil que 

desempenham a função de proteger, prevenir e investigar os 

crimes de violência doméstica e violência sexual contra as 

mulheres. 

Juizado/Vara especializado (a) 

de violência doméstica e 

familiar contra a mulher 

 

        Os juizados/varas especializados (as) são órgãos da justiça 

que tem como função processar, julgar e executar as causas 

decorrentes da prática de violência contra a mulher, 

baseando-se na lei Maria da Penha. 

Ministério Público          A promotoria especializada do Ministério Público é  

responsável por promover a ação penal e acusar o/a agressor  

(a) nos crimes de violência e assegurar que os serviços da 

rede de atendimento estejam sendo cumpridos 

adequadamente. 

Defensoria Pública         O setor de Defensoria Pública tem a finalidade de nortear as 

mulheres sobre seus direitos, prestar assistência jurídica e 

acompanhar todas as etapas do processo judicial, de 

natureza cível ou criminal. 

Serviço de promoção da 

Autonomia econômica 

 

        Este serviço é a ‘’porta de saída’’ da Casa da Mulher 

Brasileira. Ele busca oferecer condições para que a mulher 

alcance autonomia econômica, por meio da melhoria das 

suas qualificações profissionais e pela inserção no mercado 

de trabalho. 

 Fonte: Elaborado pela Autora, com base em Brasil (2013)

        O plano de abrangência da CMB é de nível 
nacional, e em sua elaboração está previsto no 
mínimo uma unidade em cada capital estadual. Dessa
maneira, o projeto visa a construção de 27 Casas da 
Mulher Brasileira, porém, apenas 7 foram construídas. 
As capitais onde estas foram implantadas são: Campo
Grande (MS), Curitiba (PR), Brasília (DF), São Paulo (SP), 
São Luís (MA), Fortaleza (CE) e Boa Vista (RR). 
        Atualmente, embora todas as unidades estejam 
funcionando, apenas 5 estão ativas com todos os 
serviços previstos, entre elas as de Campo Grande, 
Curitiba, São Paulo, São Luís e Fortaleza. A Casa da 
Mulher Brasileira em Brasília, DF, foi inaugurada no 
ano de 2015, porém, foi interditada em 2017 e sua
desocupação total foi ordenada no ano seguinte, 
devido a riscos de desabamento da estrutura. O 
projeto da Casa em Boa Vista também apresenta 
problemas estruturais, segundo o próprio governo de 
Roraima, mas ainda assim presta atendimento 
(ANJOS; FONSECA, 2019). A obra da CMB em São 
Paulo foi iniciada em 2015 e deveria ter sido 
entregue em 2016, porém apenas foi finalizada em 
2019, utilizando de financiamento privado para ser 
concluída (MODELLI, 2019). Em relação a criação da 
Casa da Mulher Brasileira, foram elaboradas diretrizes 
que tornam o projeto arquitetônico padronizado 
para todas as suas unidades, sendo estas:                     .

 1. Integração espacial dos serviços dentro 

da Casa, de modo a facilitar a articulação 

entre as diferentes ações e ofertar o 

atendimento e acolhimento integral às 

mulheres em situação de violência; 2. 

Espaço aconchegante e seguro para 

ofertar acolhimento e atendimento 

humanizado; 3. Redução de custos, em 

conformidade com os princípios da 

eficiência e da economicidade na 

Administração Pública; 4. Unidade visual 

e arquitetônica da Casa em todas as 

capitais, de maneira a constituí-la como 

uma referência para as mulheres em 

situação de violência. (BRASIL, 2013, p.15)

14

       Neste estudo, será utilizado como referência o 

edifício de Curitiba (Figura 1), todavia, o projeto 

é padrão para todos os estados. Em Curitiba, a 

sede foi inaugurada em 2016 e se localiza no 

bairro Cabral, próximo a um terminal rodoviário. 

A Casa tem uma área construída de 3,4 mil m², 

inserida num terreno de aproximadamente 8 mil 

m². O projeto, de 2013, é de autoria dos 

arquitetos Marcelo Pontes, diretor de obras da 

SPM, Raul Holfiger, do Banco do Brasil e Valéria

 Laval, da SPM (ARCOweb, 2015).
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Figura 1: Casa da Mulher Brasileira em Curitiba, PR

Fonte: Prefeitura de Curitiba (2020)

      De acordo com a equipe responsável 

pelo projeto², a fachada do edifício conta com

uma cobertura ondulada e com as cores 

branco, verde, amarelo – relacionado à 

bandeira do Brasil – e roxa, além de possuir 

uma setorização orientada a partir de um 

pátio central (Figura 2), cercado pelos serviços

oferecidos pela CMB.

Figura 2: Pátio central da CMB

Fonte: ARCOweb, 2015

         Os setores (Figura 3) são divididos em 

blocos modulares ligados por corredores e 

um pátio central sem cobertura, um espaço 

onde funcionários e mulheres que buscam a 

Casa podem acessar. O principal sistema 

construtivo utilizado foi a alvenaria estrutural 

e a compartimentação dos ambientes de cada 

bloco é feita por divisórias de Drywall³ (SILVA, 

2017).

 ²ARCOweb. Lele Inspira Projetos de Casas de Acolhimento para Mulheres. 2015. Disponível em: 
< >. Acesso em 13 Abr. 2020.https://www.arcoweb.com.br/noticias/arquitetura/casas-acolhimento-mulheres-vitimas-violencia

 ³Drywall, também conhecido como gesso acartonado, é um tipo de vedação recomendada para áreas internas. É um método
 de construção com geração mínima de resíduos e não demanda a utilização de argamassa e outros materiais, permitindo 
 uma construção mais limpa e sustentável.

Figura 3: Setorização de serviços

Fonte: ARCOweb, 2015

      Cada serviço está localizado em um bloco 

distinto: a recepção se encontra centralizada à 

frente do edifício, a delegacia da mulher e o 

tribunal de justiça se encontram no lado 

esquerdo, enquanto o atendimento psicossocial, 

administração e a defensoria pública no lado 

direito. Em um único bloco, ao fundo, estão 

ocalizadas a central de transportes, serviço de 

assessoria econômica, vestiários, depósito, 

auditório, alojamento de passagem, lanchonete, 

refeitório e sala técnica para funcionários. O 

atendimento às vítimas se inicia na recepção, 

um espaço que se assemelha a uma sala de 

espera e nele são realizadas as etapas de 

acolhimento e triagem. A partir da recepção, 

as mulheres são encaminhadas para os 

ou t ros  se to res  de  aco rdo  com  suas 

necessidades.

Figura 4: Planta Baixa Setorizada – Casa da Mulher Brasileira.

Fonte: Adaptado de Nathália Canêdo de Lima Silva, 2017

Acolhimento

Psicossocial e brinquedoteca

Sanitários

Coordenação da casa

Defensoria, Ministério Público
e Autonomia Econômica

Alojamento, Emprego e Renda 
e Central de transportes

Tribunal da Justiça

DEAM

Circulação

DEAM

https://www.arcoweb.com.br/noticias/arquitetura/casas-acolhimento-mulheres-vitimas-violencia
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        Quando surgiu a ideia de efetuar casas 

de acolhimento à mulher no Brasil, o arquiteto 

João Figueiras Lima (Lelé) foi convidado pela 

presidência da República para desenvolver o 

projeto (Figura 5). Os desenhos de Lelé não 

passaram de um estudo preliminar, pois o 

Tribunal de Contas da União não aceitou 

viabilizar o projeto, alegando que iria contra 

as normas de licitação (ARCOWEB, 2015).

Figura 5: Projeto proposto por Lelé para a CMB

Fonte: Amambaí notícias, 2013

        O programa de necessidades do projeto 

é o mesmo, porém a estrutura da casa é pré-

moldada e leva dois meses para ser levantada,

 segundo a Secretaria de Políticas para 

Mulheres (SPM). Ao efetuar uma análise 

comparativa do projeto proposto por Lelé e o 

projeto executado pelo governo Federal, é 

possível notar muitas diversidades: as cores 

predominantes branco e vermelho adotadas 

pelo arquiteto, grandes aberturas na parte 

superior do edifício e o uso dos cobogós em 

áreas externas (Figuras 6 e 7), elementos estes 

que transformam o espaço em um ambiente 

mais agradável visualmente e também 

abrange elementos de conforto ambiental 

que proporcionam uma iluminação natural 

muito interessante. Também é possível 

perceber que apesar de muitas diferenças, 

houve uma menção ao projeto de Lelé na 

fachada do edifício atual da Casa da Mulher 

Brasileira: a presença da cobertura ondulada. 

Figura 6 e 7: Fachada principal do edifício

Fonte: Amambaí notícias, 2013
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6. RESULTADOS limitar a área dos jardins internos ao impedir que 
se obtenha grandes vãos. Apesar das vantagens 
com a utilização do Drywall, a escolha da divisão 
do espaço prejudica a qualidade dos ambientes, 
uma vez que muitas salas passam a não possuir
janelas  e  os  espaços  de  circulação  ficam 
predominantemente no centro dos blocos, criando 
ambientes enclausurados e mal aproveitados.
        Além disso, lugares importantes como o 
auditório, vestiário, sanitários e a lanchonete 
estão posicionados em locais que não são 
atrativos para o usuário. Nenhum deles possui 
ligação alguma com a recepção ou com os espaços 
abertos por se encontrarem no último bloco do 
edifício. A brinquedoteca também poderia ser um 
local integrado aos outros espaços, mas está 
localizada no bloco de atendimento Psicossocial, 
restringindo o acesso a somente aqueles que 
frequentam o setor.                   .
         Ainda entre os pontos negativos, está o 
layout de acolhimento e triagem. Este possui um 
espaço que não prevê especificidades que podem 
surgir no atendimento das vítimas, desconsiderando
o fato de que muitas mulheres chegam sem 
condições de aguardar no mesmo espaço que o
público geral e deveriam ser encaminhadas de 
pronto a um atendimento individualizado.                    .
       Com fundamento nas observações anteriores, 
entende-se a necessidade do aprimoramento do 
projeto da Casa da Mulher Brasileira, visando a 
efetuação de um projeto compacto de menor 
porte, que possa ser implantado em diversos 
municípios brasileiros e que atenda por completo 
à necessidade do público alvo. Para tal objetivo 
se consolidar, é importante que as edificações 
estejam inseridas na área central das cidades em 
que forem implantadas, próxima a redes de 
infraestrutura urbana e mobilidade, como é o 
caso  da CMB Curitiba.  Além disto,  se  faz 
necessária a criação de um novo fluxograma 
(Figura 5), que priorize o melhor atendimento 
possível à vítima, com setores diferenciados de 
acesso  público  e  privado,  respeitando as 
necessidades das mulheres vítimas de violência, 
além de concentrar os serviços técnicos num 
mesmo setor e os serviços de auxílio, como 
cursos, workshops e palestras, em outro setor. 
Dessa forma, o planejamento arquitetônico deve 
dispor de conforto e funcionalidade, de maneira 
que as usuárias possam ter segurança e usufruam 
de espaços adequados e preparados para ampará-
las.

      A partir do que foi visto, é possível 

observar que embora tenha havido diversas 

políticas e movimentos em prol da luta 

feminina ao longo dos anos, a violência 

contra a mulher é um fator que continua 

crescente na sociedade bras i le i ra .  O 

programa da Casa da Mulher Brasileira 

surgiu com a necessidade de existir uma 

rede integrada de atendimento à mulher, 

que facilite o caminho a ser percorrido pela  

vítima em busca de seus direitos e é 

extremamente favorável para o suporte e a 

melhoria da qualidade de vida das mulheres 

vítimas de traumas. No entanto, o projeto 

possui diversas falhas na execução, funciona-

mento e setorização, fatores que podem 

prejudicar significativamente os objetivos do 

u s u á r i o .             . 

      Uma grande deficiência do programa 

está no fator de que os únicos municípios 

envolvidos nesse projeto são capitais 

estaduais. Portanto, os munícipios de pequeno 

e médio porte continuam sem amparo algum 

– além de instituições desconexas – em 

relação ao combate à violência feminina. Outra

questão é que, devido aos custos elevados do 

Programa, muitas das edificações não foram 

executadas ou concluídas adequadamente 

pelo Governo, apresentando diversas falhas 

estruturais extremamente complicadas, como 

foi o caso da CMB de Brasília e Boa Vista. 

Outro agravante prejudicial é o fato de que o 

projeto segue um padrão estabelecido pelo 

Governo federal, proposto para todas as 

unidades do Brasil, sem levar em consideração 

particularidades de cada região ou município 

em que será implantada.               .

  

    Além de falhas de funcionamento, a 

estruturação do projeto da Casa da Mulher 

Brasileira não é muito convidativa. A escolha 

da modulação como partido de projeto é 

uma solução prát ica ,  pois permite a 

padronização de materiais e procedimentos 

de execução, além de reduzir os desperdícios 

gerados na obra, no entanto, neste caso, não 

pe rm i te  a  flex ib i l i dade  no  ed i f í c i o , 

impossibilitando mudanças desejadas, além de 
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Figura 8: Fluxograma proposto

Fonte: Autor

        Adotando-se o fluxograma proposto, será 

possível realizar a análise de um raio de 

abrangência adequado para a implantação 

dessas unidades da nova Casa da Mulher 

Brasileira. Tomando como exemplo o estado 

do Paraná, constata-se que existem delegacias 

especializadas de atendimento à mulher em 

apenas 20 municípios – de um total de 399 –, 

ou seja, somente 5% das cidades contam com 

esse tipo de unidade (STRUCK, 2019). Além 

disso, observando os dados expostos pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) para a evolução populacional do 

estado, verifica-se que o Paraná no ano de 

2019 apresentava uma população estimada de 

11,4 milhões de habitantes, e, portanto, 

somente conta com uma DEAM para 

aproximadamente 570 mil pessoas ou 285 mil 

mu lheres .                       . 

       Diante dos dados expostos e levando em 

consideração a quantidade de habitantes de 

cada município, foi definido um raio de 

abrangência de 100 km (Figura 6) para a 

implantação da Casa da Mulher Brasileira, 

totalizando 10 unidades dispersas pelo estado 

do Paraná, sendo estas: Maringá, Londrina, 

Paranavaí, Umuarama, Telêmaco Borba, Cascavel, 

Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, 

Ponta Grossa e Curitiba. Em alguns casos, o raio 

de abrangência em determinado município 

acaba englobando algum outro em sua zona 

de atendimento, porém, nesse contexto, é 

preciso levar em consideração a quantidade 

de habitantes da cidade e entender que é 

necessária a implantação do projeto para que 

todas as mulheres, de todos os municípios

possam ser amparadas.

Fonte: Autor

Figura 9: Raio de abrangência da nova unidade da Casa da Mulher Brasileira.
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        Com base no desenvolvimento 

d e s t a  p e s q u i s a ,  c o n c l u i - s e , 

p r ime i ramente ,  que  é  pr imord ia l  a 

necessidade de entender o processo histórico 

da luta das mulheres e das suas conquistas 

em questões humanas, políticas e sociais. As 

políticas públicas criadas pelo Estado 

brasileiro desde o ano de 1980 até os dias de 

hoje representam um grande avanço na 

sociedade em questões de igualdade de 

gênero, no entanto, esse é um ponto que 

a i n d a  e s t á  a b e r t o  à  d i s c u s s ã o  e 

aprimoramento.                 .

         Seguidamente, a análise dos dados 

estatísticos brasileiros mostram que na última 

década, 43,7 mil mulheres morreram vítimas 

de violência. O elevado índice de agressão do 

Brasil demonstra a escassez de serviços de 

apoio e atendimento às vítimas deste tipo de 

violência no país e também permite que este 

ciclo continue. Ademais, é importante 

compreender que o enfrentamento da 

violência à mulher requer uma rede de 

serviços integrados e especializados, capazes 

de garantir a segurança e um atendimento 

eficaz às mulheres vítimas de quaisquer tipos 

de agressões .                   .

        Isto posto, entende-se a importância de 

analisar os serviços oferecidos pelo Governo 

atualmente, sua execução e funcionamento. 

Isso inclui um dos planos governamentais de 

enfrentamento à violência: “Mulher, viver sem 

violência” e seu principal eixo, o programa 

Casa da Mulher Brasileira.

          Através de estudos sobre o projeto, 

execução ,  func ionamento ,  fluxograma, 

setorização e serviços oferecidos, é possível 

apontar  d iversas  fa lhas  no programa, 

pr inc ipalmente em relação ao projeto 

a r q u i t e t ô n i c o .  D e s t e  m o d o ,  s u r g e  a 

necessidade de aperfeiçoar o programa da 

Casa da Mulher Brasileira, através da criação de 

novas propostas e de um novo projeto 

arquitetônico, que busca eliminar as deficiências 

existentes no atual e atender todas as demandas 

propostas pelo estudo.
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Uma nova proposta para o atual projeto

base do programa governamental Casa da 

Mulher Brasileira, direcionado para o 

município de Maringá, PR. O objetivo é 

utilizar-se da arquitetura como um elemento 

de transformação social através de um espaço 

que unifique e ofereça todos os serviços e 

atendimentos necessários para o apoio, 

acolhimento e reinserção de mulheres 

vítimas de violência na sociedade, além de 

evidenciar a importância do tema nos dias 

atuais. Os registros de pesquisa no Brasil 

sobre a violência contra as mulheres mostram 

que nos anos de 2003 até 2013, o número de 

vítimas do sexo feminino aumentou 21%, 

representando 13 homícidios diários. Em 

2017, foram registrados 4.936 assassinatos 

do sexo feminino e mais de 221 mil mulheres

procuraram delegacias de polícia para

reg i s t r a rem agres sões  domés t i cas , 

demonstrando que esta não se trata de uma 

discussão nova e sim de um processo com

vários anos de luta pelos direitos femininos. 

A cidade de Maringá possui uma 

rede de atendimento à mulher, no 

entanto, esses serviços se encontram 

desconexos e distantes um do outro, 

tornando o processo de assistência 

efetiva à mulher bem mais difícil, 

havendo a necessidade de percorrer 

longas distâncias para que consiga 

atingir seu objetivo. Muitas vezes, 

obstáculos como esses, podem fazer 

com que uma mulher que necessita

de auxílio, desista de consegui-lo. 

Por isso, é necessário um espaço 

público único, que atenda todas as 

necessidades femininas, como por 

exemplo, a Casa da Mulher Brasileira.

 

O projeto  Casa da Mulher Brasileira 

é um dos  eixos do programa ''Mulher: 

Viver sem Violência'', lançado em

março de 2013. O papel da CMB é 

ampliar e integrar os serviços públicos

de atendimento à mulher: justiça, 

s e g u r a n ç a  p ú b l i c a ,  r e d e 

socioassistencial e promoção de 

autonomia, contudo, seu projeto base 

dispõe de várias deficiências que

podem prejudicar o usuário e precisam 

ser revistas, destacando ainda mais a 

importância uma nova proposta.
Maringá

ANÁLISE DE CONDICIONANTES

Uma análise dos raios de abrangência dos equipamentos

urbanos relacionados ao atendimento à mulher na cidade 

de Maringá permite observar que há a ausência desses 

elementos especialmente em uma porção da cidade: a 

Nordeste. Com base nos estudos sobre o tema, ao se

tratar de um projeto voltado para mulheres, 

especialmente  aquelas em situação de violência, o 

acesso à nova CMB deve ser facilitado e por ser um

equipamento urbano que visa atender toda a cidade,

deveria estar localizado geograficamente na área 

central do município, visando atender as mulheres de

norte à sul e priorizando as áreas onde não há 

estruturas de amparo para essas mulheres vítima de 

violência.

1. Secretaria da Mulher 

2. CRAMM

3. Delegacia da mulher

LEGENDA

4. 9ª Subdivisão Policial

5. Juizado de Violência Contra a Mulher

6. Núcleo Maria da Penha (NUMAPE)

R.A: 2 km
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O terreno de 50x100m se localiza na Zona 10 de Maringá. Uma das faces do terreno está

 voltada a Avenida Mauá, trecho bastante movimentado da cidade, com alto tráfego de

 veículos e pedestres. A outra face se volta para a Avenida Horácio Raccanello Filho, uma

 área da avenida de muitos vazios urbanos e pouca ocupação, possui trânsito baixo de 

veículos e bicicletas e necessita de incentivo para que aquela região seja mais utilizada

 pela população. Com uma área de 5.000m², o entorno do terreno é composto por 

comércios e armazéns, em sua maioria, com edificações de baixo e médio porte, com

 exceção de um conjunto de edíficios residenciais de 7 andares ao leste do lote, que faz 

sombra em metade do terreno apenas no período da manhã. As duas faces apresentadas

 acrescenta ao terreno uma ótima potencialidade, principalmente em questões como os 

acessos e interligação entre essas duas vias paralelas, que apesar de próximas, não 

possuem muita relação, tendo em vista que a maioria das edificações são voltadas para 

a Avenida Mauá, sem nenhuma abertura para a Horácio Raccanello Filho.

AV. HORÁCIO RACCANELLO

AV. MAUÁ

AV. BRASIL

AV
. T

U
IU

TI

LOCALIZAÇÃO DO TERRENO
SEM ESCALA

EIXO DE COMÉRCIOVIA CONECTORA

TRAVESSIA DE PEDESTRES

SENTIDO DA VIA

AV. MAUÁ

AV. HORÁCIO RACCANELLO

VIA ARTERIAL
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MAPA DE EQUIPAMENTOS URBANOS

CARACTERIZAÇÃO DO USUÁRIO

MULHERES ACIMA DE 18 ANOS
CRIANÇAS FILHOS DAS VÍTIMAS
ATÉ 12 ANOS

Unidade básica de

saúde

Hospital

Biblioteca

CMEI

Escola 

Bombeiro

Áreas verdes

Rodoviária

Super Mercado

Shopping Center

VIAS PRINCIPAIS

RAIO
: 1

km

RAIO
: 5

00
m

ZONEAMENTO

ZE18 - Zona Industrial

ZE17 - Zona de Armazéns

ZCS - Zona de Comércio e Serviços

ZR3 - Zona Residencial 3

0 100 300

De 1 a 2 pavimentos

De 3 a 5 pavimentos

0 100 300

Terreno escolhido
Terreno escolhido

MAPA DE GABARITO

+5 pavimentos

MAPA DE VAZIOS URBANOS

Terrenos ocupados

Terrenos vazios

Terrenos subutilizados

0 100 300

Terreno escolhido
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COTA 610
C/ OUT 650

ALT. MÁXIMA
COEF. MÁX 
DE APROV.

3,5
C/ OUT 4,5

TAXA MÁX DE
OCUPAÇÃO (%)

TÉRREO E 2º PAV: 70
TORRE: 50

FRONTAL

RECUOS

< 02 PAV
c/ abertura
s/ abertura

< 08 PAV

LATERAL FUNDO

< 02 PAV
c/ abertura
s/ abertura

> 02 PAV

5 com: 1,5
sem: -

2,5 5
com: 1,5
sem: -

LEGISLAÇÃO

100m

50m
+1,00

0,00

+1,00

0,00

SOL DA MANHÃ

SOL DA TARDE

VENTO DOMINANTE

ESTUDO DE SOMBREAMENTO

9:00h 12:00h 16:00h

VERÃO

INVERNO

9:00h 12:00h 16:00h
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PLANTA BAIXA PRÉVIA DA CMB
ESCALA GRÁFICA 0 5 10

RECEPÇÃO/ ACOLHIMENTO

PSICOSSOCIAL

COORDENAÇÃO 

DEAM

DEFENSORIA E MINISTÉRIO PÚBLICO

ALOJAMENTO, CONVIVÊNCIA, TÉCNICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CIRCULAÇÃO

SANITÁRIOS
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CENTRAL DE TRANSPORTES
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ALOJAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

VESTIÁRIO

AUDITÓRIO

ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

ALOJAMENTO DAS MULHERES
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O projeto da CMB proposto pelo governo está 

dividido originalmente em 8 setores, distribuido 

em modulaçoes de 17,60x16,60m. A recepção, o 

setor psicossocial e a delegacia especializada se 

encontram na fachada principal do edifício, 

seguidos pela coordenação, tribunal de justiça e 

setor da defensoria e do ministério publico. Por 

fim, um bloco maior que os demais onde estão os 

alojamentos e espaços de convivência e técnicos.

 Todos esses ambientes estão dispostos ao redor

 de um pequeno pátio descoberto, enclausurado

pelos blocos laterais. Em todos os setores a 

distribuição dos ambientes prejudicou o espaço,

 uma vez que muitas salas não possuem janelas 

e não possuem relação nenhuma com 
outros espaços. O alojamento de
usuários e funcionários foi posicionado
no bloco maior, juntamente com os 
espaços de convivência, setor de 
transportes e salas técnicas. Essa 
disposição faz com que a vítima que 
necessita de acesso ao alojamento, 
tenha que transitar em meio a todos os
outros setores, acesso este que deveria
ser exclusivo às usuárias e separado 
dos demais serviços. O auditório, de uso
de todos, também localizado na porção
posterior do projeto, não se integra 
com o restante dos ambientes e não 
permite essa separação entre público x 
privado, sendo ao lado do alojamento.

SETORIZAÇÃO PRÉVIA DA CMB
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NOVO PROGRAMA DE NECESSIDADES

AMBIENTE  (m²) MOBILIÁRIOS ESSENCIAIS

ACOLHIMENTO E TRIAGEM

Recepção

Fraldário

Acolhimento e triagem

DML

Arquivo

Triagem individual

Brinquedoteca

Sanitários

120m²

25m²

12m²

20m²

4m²

15m²

3m²

4m²

Bancada + cadeiras de espera

6 estações de atendimento

Mesa, cadeira

Mesas, puffs, estante, brinquedos

Armários

Armário, tanque, lixo

Vaso sanitário, pias

Bancada, pia

TOTAL: 230m²

QTDE
1

1

2

1

1

1

2

1

AMBIENTE (m²) MOBILIÁRIOS ESSENCIAIS

CONVIVÍO

Auditório

Sala cursos

140m²

30m²

Poltronas, mesa, projetor

Cadeiras, mesa, lousa

TOTAL: 170m²

QTDE

1

1

Sala orient. renda 10m² 1 estação de atend. individual1

AMBIENTE (m²) MOBILIÁRIOS ESSENCIAIS

ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL

Sala psicológa

Sala assist. social

Sala atend. individual

15m²

15m²

15m²

 2 estações de trabalho

Estação de trabalho, 2 cadeiras

TOTAL: 90m²

QTDE

1

2

1

Sala atend. em grupo 20m² 15 cadeiras1

 2 estações de trabalho

AMBIENTE (m²) MOBILIÁRIOS ESSENCIAIS

ALOJAMENTO

Alojamento

Copa/cozinha

 3 camas, armário, mesa, 

Mesa de refeição, geladeira, pia,

 fogão, sofás, televisão

TOTAL: 166m²

QTDE

1
Sala comum

30m²

Sanitários 4m²4 Chuveiro, pia, vaso sanitário

AMBIENTE (m²) MOBILIÁRIOS ESSENCIAIS

JUIZADO

Sala do Juiz

Sanitário Juiz

Sala apoio do juiz

20m²

3,5m²

15m²

 Estação de trabalho, mesa de 

 reunião, sofá

TOTAL: 143,5m²

QTDE

1

1

1

Sala de reuniões 20m²

Estações de trabalho, armários

1

 Vaso sanitário, pia, chuveiro

Cartório Juizado 35m²

Sala de audiências

Arquivo

40m²

10m²

1

1

1

Mesa de reunião (10 lugares)

Mesa, 16 cadeiras, televisão

Armários

4 30m²
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AMBIENTE (m²) MOBILIÁRIOS ESSENCIAIS

MINISTÉRIO PÚBLICO/ DEFENSORIA PÚBLICA

Secretaria Procuradoria

Secretaria Defensoria

Sala procuradoria

25m²

25m²

15m²

4 estações de trabalho

TOTAL: 110m²

QTDE

1

1

1

Sala defensoria 15m²

2 estac de trabalho, mesa 

1

Apoio procuradoria 15m² 3 estações de trabalho

Apoio defensoria 15m²

1

1

4 estações de trabalho

2 estac de trabalho, mesa 

3 estações de trabalho

AMBIENTE (m²) MOBILIÁRIOS ESSENCIAIS

DELEGACIA ESPECIALIZADA

Cartório DEAM

Sala investigação sexual

Sala delegada chefe

Dormitório + bwc 
platonista

Sala deleg plantonista

Sanitário delegada

Sala delegada adjunta

Administração DEAM

35m²

25m²

4m²

15m²

25m²

40m²

15m²

10m²

4 estações de trab, cadeiras
Estação de trabalho, mesa de
reunião, sofá
Vaso sanitário, pia, chuveiro

Estação de trabalho, sofá

Estação de trabalho

Cama, armário - pia, vaso, 
chuveiro

4 estações de trab + mesa 
p/ 8 lugares, sofá

4 estações de trabalho

TOTAL: 228m²

QTDE

1

1

1

1

1

1

1

1

Sala investigação 
violência
Detenção

Sala reconhecimento
do acusado
Sala reconhecimento 
da vítima

2

1

1

1

4 estações de trabalho

2 camas + 2 bacias sanitárias

estação de trab + 2 cadeiras

25m²

20m²

7m²

7m²

Sanitários
DML
Depósito

APOIO SETORES

TOTAL: 99m²

AMBIENTE  (m²) MOBILIÁRIOS ESSENCIAIS QTDE
Vasos sanitários, pias

Tanque, armários
Armários
Mesa refeição, pia, geladeira,
fogão, sofás, televisão, puffs1

2
2

2 20m²

4m²
8m²

35m²

AMBIENTE  (m²) MOBILIÁRIOS ESSENCIAIS 

ADMINISTRATIVO

Coordenação

S. monitoramento

25m²

15m²

TOTAL: 216m²

QTDE

1

1

Sala reunião 30m²

2 estações de trabalho

1

  3 estações de trabalho

Central transporte 15m² Estação de trabalho, sofá

Aloj. funcionários

Copa/cozinha

35m²

20m²

1

1

1

Mesa de reunião (12 lugares)

5 beliches, armários
Mesa refeição, pia, geladeira,
fogão

Sanitários/vest.

Central de gás/lixo

Depósito

Arquivo

2 20m² Chuveiro, pia, vaso, armários

8m²1

1

1

4m²

4m²

Armários

Armários

ÁREA TOTAL:    1.492,5m²

Cozinha/convívio
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FLUXOGRAMA

RECEPÇÃO AUDITÓRIO

CURSOS/WORKSHOP 

DEFENSORIA PÚBLICAMINISTÉRIO PÚBLICO JUIZADODEAM

CENTRAL GÁS/LIXO

                DEPÓSITO

                  ARQUIVO

            SANITÁRIOS

               VESTIÁRIO

ACESSO DE FUNCIONÁRIOS

TRIAGEM INDIVIDUAL

BRINQUEDOTECA

ARQUIVO

SALA DE LEITURA

ACOLHIMENTO E TRIAGEM

ACESSO PÚBLICO ACESSO PÚBLICO

COPA/COZINHA

COORDENAÇÃO

ALOJ. FUNCIONÁRIOS

CENTRAL DE TRANSPORTESSALA DE MONITORAMENTO

APOIO PSICOSSOCIAL

DML

SANITÁRIOS

FRALDÁRIO

ACOLHIMENTO E TRIAGEM

CONVIVÍO

ALOJAMENTO

ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL

JUIZADO

DELEGACIA ESPECIALIZADA

ADMINISTRATIVO

MINISTÉRIO/DEFENSORIA PÚBLICA

SETORES

CIRCULAÇÃO

ACESSO PÚBLICO

ACESSO FUNCIONÁRIOS

ACESSO ALOJAMENTO

ALOJAMENTO

APOIO SETORES

COPA COZINHA/ SALA COMUM

SL. REUNIÕES
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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DO RIACHO

O grupo de arquitetos Estúdio MRGB e ArqBr projetou a Unidade Básica de

Saúde Parque do Riacho para um concurso de Brasília em 2016. O projeto tem como

preceitos a clareza construtiva, a concepção de espaços fluidos e permeáveis e a 

humanização dos ambientes físicos hospitalares. O projeto possui uma tipologia linear

ao longo do terreno com dois eixos de circulação que configuram a sua composição,

um para médicos e funcionários e outro para o público. Os módulos de atendimento foram

implantados entre os eixos de circulação e jardins internos foram criados entre os módulos

Elementos considerados:

Eixos de circulação diferentes para público/privado

Sistema estrutural metálico

Vedação em blocos de concreto

Jardins Internos

Aberturas Zenitais
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CASA DA MULHER BRASILEIRA - PROJETO BASE

A casa da Mulher Brasileira foi projetada em pelos arquitetos Valéria Laval e Marcelo Ponte e é um

projeto padrão para todos os estados brasileiros. Ela possui 3,4 mil metros quadrados, os setores 

são divididos em blocos modulares ligados por corredores e um pátio central sem cobertura, um 

espaço onde o acesso é livre para todos. O principal sistema construtivo utilizado foi a alvenaria

estrutural e a compartimentação dos ambientes de cada bloco é feita por divisórias de Drywall

Elementos considerados:

Pátios internos

Diferenciação de serviços por setores

Sistema construtivo - drywall e blocos de concreto

CENTRO MÉDICO PSICOPEDAGÓGICO 

Projetado pelo escritório Comas-Pont Arquitetos, o centro médico psicopedagógico da Espanha 

tem uma área de 1.657m² e um sistema de construção econômico e energeticamente sustentável.

Seu programa se desenvolve basicamente em um pavimento único para facilitar a mobilidade de 

seus usuários. Os pomares e hortas separando os pavilhões são cultivadas pelos próprios pacientes

como terapia de reabilitação.
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O partido arquitetônico concebido para 
a Casa da Mulher Brasileira - CMB  de 
Maringá foi elaborado a partir de 
conceitos tais como funcionalidade, 
economicidade, modularidade  e huma-
nização dos ambientes físicos voltados 
ao atendimento da mulher.              .

O terreno, com dimensões de 50x100m, possui 

desnível de 2 metros na avenida Horácio Raccanello, 

onde uma parte da edificação se manteve nesse nível 

e foi feito um nível intermediário de 0,5 metros, o qual 

foi implantado o restante da edificação.

2,00

0,00

CALÇADA

2,00

0,50

0,00

CALÇADA

CALÇADA

AV. HORÁCIO RACCANELLO

CALÇADA

AV. MAUÁ

AV. HORÁCIO RACCANELLO

AV. MAUÁ

O projeto assume as características de um 
pavilhão linear, implantado ao longo do 
terreno, que possui grande extensão no 
sentido longitudinal.

A estratégia da adoção de blocos térreos com
pátios internos permite ao projeto se apropriar 
das grandes dimensões do terreno, além de 
garantir a acessibilidade universal da edificação. 
Na parte interna, os pátios foram criados entre os
módulos de atendimento com a intenção de
facilitar a setorização, minimizar conflitos entre 
setores e garantir a privacidade necessária em 
determinados espaços.                .

São estruturas que compõe a articulação entre 
cheios e vazios que definem a estrutura volumétrica 
da edificação e sua função é trazer luz natural aos 
ambientes internos através de um paisagismo 
controlado, assim se concebem espaços fluidos, 
i luminados  e  vent i lados  naturalmente.

O acesso à CMB se faz por fachadas distintas conforme a 
necessidade do usuário. A fachada voltada à Avenida Horácio 
Raccanello é de uso público, a partir da implantação de um 
auditório e espaço de eventos e cursos destinados às 
mulheres de toda a cidade, articulado juntamente com uma 
praça e área arborizada, que convida o público à se apropriar 
do espaço. Este setor é independente do restante da edificação, 
e é interligado com esta através da recepção. O lado voltado à 
Avenida Mauá se torna uma fachada mais discreta e privada, 
restrita a apenas funcionários e mulheres que buscam o 
atendimento dos serviços da Casa. A partir desta delimitação
clara entre espaços,  surge a necessidade de dois 
estacionamentos distintos: um público, cujo acesso se dá pela
Av. Horácio e outro reservado, na Av. Mauá, apenas para os 
cargos do sistema judiciário, buscando garantir a segurança 
d e s t e s .                        . 
Dois eixos de circulação configuram os elementos ordenadores 
do espaço. Ao mesmo tempo em que articulam o programa de 
necessidades, organizam os fluxos no interior do edifício. Foram
implantados módulos de atendimento entre os eixos de 
circulação ao longo de todo o edifício, intercalados com jardins. 
O bloco mais próximo à avenida Mauá, incorpora o setor da 
delegacia especializada, com acesso direto ao estacionamento 
privativo. O bloco em seguida abriga o setor da recepção e do 
acolhimento e triagem e ele se estende até o limite do terreno,
sendo assim, o acesso do público pela recepção será possível 
tanto pela avenida Mauá, quanto pela Horácio Raccanello. Em 
seguida, o bloco do atendimento psicossocial, juizado, ministério 
e defensoria e o bloco da administração por fim.  O alojamento 
foi proposto em um outro pavimento para oferecer maior 
segurança e privacidade às usuárias. O bloco mais próximo da 
avenida Horácio Raccanello se trata dos espaços destinados ao 
público e conta com uma grande área de convivência.
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IMPLANTAÇÃO E COBERTURA
ESCALA 1:250

1

C

C

AA

B B

VISTA 1 

V
IS

T
A

 2
 

VISTA 3
V

IS
T
A

 4

N

A
V

. 
M

A
U

Á

A
V

. 
H

O
R

Á
C

IO
 R

A
C

C
A

N
E

L
L
O

 F
IL

H
O

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO LOTE:

NÍVEL 0,50M:

NÍVEL 2,00M:

NÍVEL 3,50M:

ÁREA TOTAL:

Á. PERMEÁVEL: 

5.000 m²

1.261,05 m²

375 m²

204 m²

1.840,05 m²

1.455,96 m²
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ESTACIONAMENTO PRIVATIVO

RECEPÇÃO: AV. MAUÁ
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1
2
3

RECEPÇÃO /ACOLHIMENTO E TRIAGEM (Á: 278,24m²)
SALA RECONHEC. DO ACUSADO (Á: 11,55m²)

DETENÇÃO (Á: 12m²)

4

5
6

SALA RECONHEC. DA VÍTIMA (Á: 15,00m²)

SALA DELEGADA ADJUNTA (Á: 15,00m²)

SALA DE REUNIÕES (Á: 30,50m²)

7 SALA DELEGADA CHEFE (Á: 26,57m²)

8 SANITÁRIO DELEGADA CHEFE (Á: 1,92m²)
9 SALA DE ARMAS (Á: 1,42m²)

10

11

12

SALA DELEGADA PLANTONISTA (Á: 20,05m²)

DORMITÓRIO DEL. PLANTONISTA (Á: 5,95m²)

SANITÁRIO DEL. PLANTONISTA (Á: 3,51 m²)

13 LIXO /GÁS (Á: 13,38m²)
14 DML (Á: 4,20m²)
15 ARQUIVO (Á: 5,46m²)
16 CONVÍVIO/COZINHA FUNC (Á: 34,09m²)
17 SALA ASSISTENTE SOCIAL (Á: 12,77m²)

18 SALA PSICÓLOGA (Á: 12,77m²)

19

20

21

SALA ATEND. EM GRUPO (Á: 20,06m²)

SALA INVESTIGAÇÃO SEXUAL (Á: 25,78m²)

CARTÓRIO DEAM (Á: 25,78m²)
22 TRIAGEM INDIVIDUAL (Á: 12,66m²)
23 SANITÁRIO FEMININO (Á: 22,95m²)
24 FRALDÁRIO (Á: 3,05m²)
25 SANITÁRIO PNE (Á: 6,32m²)

26 SANITÁRIO MASCULINO (Á: 14,16m²)
27 SALA DE ORIENT DE RENDA (Á: 4,91m²)

28

29

30

BERÇÁRIO (Á: 15,63m²)

SALA ATENDIMENTO INDIV.. (Á: 12,65m²)

SALA INVESTIG. DE VIOLÊNCIA (Á: 25,78m²)31
ADMINISTRATIVO DEAM (Á: 25,03m²)32
BRINQUEDOTECA (Á: 26,01m²)33

LACTÁRIO (Á: 4,80m²)

34 SALA DE AUDIÊNCIAS (Á: 52,21m²)

35 SALA DO JUIZ (Á: 22,19m²)

36

37

38

SANITÁRIO DO JUIZ (Á: 3,17m²)
SALA PROCURADORIA (Á: 12,65m²)

SALA DEFENSORIA (Á: 12,65m²)

39 SALA APOIO PROCURADORIA (Á: 17,78m²)
40 SALA APOIO DEFENSORIA (Á: 17,78m²)
41 DEPÓSITO (Á: 7,43m²)
42 CARTÓRIO JUIZADO (Á: 38,90m²)

43 SALA DE APOIO DO JUIZ (Á: 12,63m²)

44 SECRETARIA PROCURADORIA (Á: 25,78m²)

45

46

47

SECRETARIA DEFENSORIA (Á: 25,78m²)

SANITÁRIO/VESTIÁRIO FUNC. FEM (Á: 22,03m²)

SANITÁRIO/VESTIÁRIO FUNC. MASC (Á: 22,03m²)

48 COORDENAÇÃO GERAL (Á: 52,26m²)
49 ALOJAMENTO FUNCIONÁRIOS (Á: 52,03m²)
50 COPA/COZINHA FUNCIONÁRIOS (Á: 26,00m²)
51 COORDENAÇÃO (Á: 25,78m²)

52 SALA TÉCNICA (Á: 12,65m²)

53 SALA DE MONITORAEMENTO (Á: 25,61m²)

54

55

CENTRAL DE TRANSPORTES (Á: 34,41m²)

SALA DE CURSOS (Á: 47,72m²)

56 AUDITÓRIO (Á: 154,57m²)

ACOLHIMENTO/TRIAGEM

DELEGACIA

PSICOSSOCIAL

JUIZADO

MINISTÉRIO E DEFENSORIA

ADMINISTRAÇÃO

AUDITÓRIO/CURSOS

APOIO
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CORTE AA
ESCALA 1:250
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CARTÓRIO JUIZADO
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COORDENAÇÃO GERAL
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COBERTURA

LAJES

VEDAÇÕES

ESTRUTURA

BASE

telhas metálicas e

cobertura zenital

laje em concreto 

armado

paredes em placas de

gesso acartonado, 

esquadria em alumínio 

com vidro temperado

estrutura de concreto

baldrame em 

concreto

O sistema construtivo do edifício busca a economia, a 

modularidade e a simplicidade. A estrutura é composta

por pilares e vigas de concreto e lajes de concreto 

armado. O fechamento externo dá-se por blocos de 

concreto,  esquadrias em alumínio e brise horizontal 

em chapa de aço perfurada na fachada norte e sul,  

promovendo qualidade ambiental ao projeto e 

conferindo unidade à fachada. Os fechamentos internos

são de chapas de gesso acartonado e  conferem 

flexibilidade aos arranjos funcionais. A cobertura é 

composta por telhas metálicas e painéis térmicos e 

calhas que permitem a captação da água da chuva.    

SISTEMA CONSTRUTIVO

C

C

B B

AA

ESQUEMA REDUZIDO PLANTA
SEM ESCALA

PAGINAÇÃO DE PISO

A paginação geométrica compõe o desenho do piso da praça do auditório e da recepção na avenida Mauá.

Se trata de uma malha quadricular de módulo 1,00x1,00m com 3 tons diferentes de cinza. 

Na praça, o piso se estende por toda a área do auditório e juntamente com a presença de mobiliários 

urbanos como bancos e floreiras, o espaço se torna convidativo e servirá como ponto de encontro para a 

população.
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ILUMINAÇÃO NATURAL
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PERFIL NATURAL DO TERRENO
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1

SALA DE CURSOS

VENTILAÇÃO NATURAL PERMANENTEREUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS

FILTRO

BOMBA

RESERV. FILTRO



DET. PAREDE INTERNA3
SEM ESCALA

ACABAMENTO

PLACA GESSO ACARTONADO

PLACA DE OSB

ESTRUTURA
METÁLICA

ISOLAMENTO
ACÚSTICO

DET. PAINEL TÉRMICO2
SEM ESCALA

CHAPA DE AÇO

LÃ DE ROCHA
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2 4

01. PAINÉIS TÉRMICOS NA COR BRANCA

01

08
06

03

09

11

02

04

10
12

13

05

07

02. ESQUADRIA VENEZIANAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR

03. ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO

04. TERÇAS METÁLICAS

05. PAREDE EM ALVENARIA

06. TELHA METÁLICA COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO

07. PLATIBANDA

08. CALHA METÁLICA

09. TERÇAS METÁLICAS

10. ESCORA METÁLICA

11. PAREDE DE GESSO ACARTONADO

12. LAJE DE CONCRETO ARMADO

13. BEIRAL EM CONCRETO

14

14. ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO

10

+0,50m

+3,50m

DET. SEÇÃO CONSTRUTIVA4

1
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