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EXPEDIENTE

EDITORIAL
Os 21 Dias de Ativismo e seus desdobramentos

Os 21 dias de ativismo são uma campanha mundial pelo fim da violência contra a mulher. Na maioria dos países do mundo, 
a campanha leva o nome de 16 dias de ativismo e se inicia no dia 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da 
Violência contra as Mulheres, passando ainda pelo Dia Internacional da Luta contra a AIDS (1 de dezembro); Dia de Mobili-
zação dos Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres (6 de dezembro); e o Dia Internacional dos Direitos Humanos 
(10 de dezembro). No Brasil, a campanha se inicia no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, data em que o país 
lembra a importância do combate ao racismo e a violência contra a mulher negra.
Nesta edição do CRESS-PR EM MOVIMENTO, trazemos matérias sobre cada um dos dias de luta pelo fim da violência contra 
a mulher. Veremos a importância da campanha na primeira reportagem e como ela se desdobra no Brasil e no mundo. 
Na segunda reportagem, apresentamos dados que mostram como a violência contra a mulher também é um intensificada 
recortes que detalham raça. 
A terceira reportagem detalha a importância do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, 
tendo em vista os alarmantes índices de violência sofrida pelas mulheres no Brasil. 
Já na quarta reportagem, veremos como os casos de estupro podem aumentar os índices de mulheres com HIV/AIDS no 
país e a importância da luta pela saúde pública manter o tratamento gratuito para a população soropositiva.
O quinto texto traz um histórico da Campanha Laço Branco, em que os homens lutam pelo fim da violência contra a 
mulher, e qual o perfil do agressor.
No último texto, mostramos a importância da luta pela igualdade de gênero e como o Brasil ainda enfrenta casos de de-
sigualdade entre homens e mulheres, mesmo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição de 1988.
É necessário que todas/os Assistentes Sociais mantenham a luta pela igualdade, Direitos Humanos e enfrentem a violência 
contra a mulher, em respeito à uma sociedade mais justa, democrática e prezando pelo Código de Ética do Serviço Social.

Boa leitura.

Joziane Cirilo
Presidenta do CRESS-PR
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Em pleno lançamento da edição espe-
cial do CRESS-PR EM MOVIMENTO sobre 
a campanha dos 21 dias de ativismo pelo 
fim da violência contra as mulheres, ma-
nifestamos nosso profundo pesar, repú-
dio e indignação pela morte de mais uma 
companheira de lutas. Elitânia de Souza da 
Hora foi morta nesta quarta-feira (27) em 
Cachoeira, cidade do recôncavo baiano. O 
caso é investigado pela Polícia Civil e o ex-
-namorado da jovem é suspeito do crime. 
Ou seja, pode se tratar de mais um caso 
de feminicídio. Elitânia era estudante de 
graduação do curso de Serviço Social UFRB 
(Universidade Federal do Recôncavo Baia-
no) e se preparava para defender seu TCC 
que tinha como tema justamente o femini-
cídio. Às/aos familiares e amigas/os, nossa 
total solidariedade.
Mais uma vez, o CRESS-PR, em nome das/os Assisten-
tes Sociais, vem repudiar a violência sofrida por tan-
tas mulheres que, assim como Elitânia, têm suas vidas 
subtraídas, muitas vezes devido ao machismo e à so-
ciedade patriarcal, com muitos homens que acreditam 
que ainda tem domínio sobre a vida das mulheres. Por 
tantas que são agredidas todos os dias, por tantas que 
já nos deixaram, por todas as mulheres que podem ser 
vítimas hoje ou amanhã, reafirmamos nossa luta e re-
sistência. Digamos não a todos os tipos de violência 
contra a mulher.

Sobre a campanha
Desde o ano de 1991, uma iniciativa encabeçada por 23 
feministas de diferentes países tomou corpo e se espalhou 
pelo mundo. 
A mobilização, com o objetivo de erradicar a violência 
contra as mulheres, atualmente é praticada em 159 paí-
ses e chamada de 16 dias de Ativismo, nos quais a cam-
panha começa no dia 25 de novembro, que é o Dia Inter-
nacional da Não-Violência contra as Mulheres, e termina 
em 10 de Dezembro, Dia Internacional de Direitos Huma-

nos. Nesse período, outras duas datas são celebradas: Dia 
Mundial da Luta contra a AIDS (1° de dezembro) e Dia de 
Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as 
Mulheres (6 de dezembro).
No Brasil, a campanha ganha outra importante data: o 
Dia Nacional da Consciência Negra, que lembra a luta das 
mulheres negras contra o racismo e a discriminação por 
condição de classe social, gênero e raça/etnia.
Neste ano, o CRESS-PR lança uma edição especial do 
informativo Cress em Movimento sobre, com matérias 
sobre cada uma das datas que envolvem a campanha, 
sua importância e o papel da/do Assistente Social na luta 
pelo fim da violência contra as mulheres. 
O CRESS-PR convoca as/os Assistentes Sociais para com-
por esta luta.
É pela defesa intransigente dos direitos humanos das 
mulheres, pelo empenho na eliminação de de todas as 
formas de preconceito contras as mulheres e pela op-
ção por um projeto profissional vinculado ao processo de 
construção de uma nova ordem societária, sem domina-
ção, exploração de classe, etnia e gênero.

Nenhuma a menos!

21 Dias de Ativismo
PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES. 
PELA VIDA DAS MULHERES!

Protesto pelo fim da violência contra as mulheres em São Paulo, em outubro de 2016. 
Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
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No Dia da Consciência Negra, marcado neste 20 de no-
vembro, o Brasil permanece como um país que mais mata 
negros/as, chegando a um genocídio da população negra. 
Em junho de 2019, o Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (IPEA) divulgou o Atlas da Violência, com dados refe-
rentes ao ano de 2017. Na publicação verifica-se a o qua-
dro de violência enfrentada pela população afro brasileira 
se agravou no país em 10 anos, o que escancara o racismo.
No ano de 2017, 75,5% das vítimas de homicídios foram 
pessoas negras. O gráfico abaixo, também divulgado pelo 
IPEA, mostra como a letalidade no cotidiano da população 
negra vem aumentando desde 2007, enquanto a popula-
ção não negra, apesar de os índices de violência também 
serem altos, permaneceram estáveis.
No caso do Paraná, segundo o IPEA, enquanto o número 
de homicídios contra a população negra apresentou evo-
lução de 10,2% entre 2007 e 2017, o quadro para a popu-

Consciência Negra
ASSISTENTES SOCIAIS EM LUTA PELO FIM DA VIOLÊNCIA 
CONTRA A POPULAÇÃO NEGRA

Marcha das Mulheres Negras, realizada em agosto de 2019 no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

4.936
mulheres 

mortas

Crescimento da taxa 
de homicídios
(entre 2007 e 2017)

Negros
33,1%

Não negros
3,3%

Fonte: Atlas da Violência/IPEA, 2019

Aumento do feminicídio
no Paraná

(entre 2017 e 2018)

Fonte: 13° Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública, 2019

Fonte: Ministério da Saúde, 2018

Infecção por HIV (por sexo e 
raça) entre 2007 e 2018

34% 20,5%
Média
geral

Agricultura Comércio
35,8%

Fonte: IBGE, 2018

O quanto as mulheres ganham 
menos que homens no mercado 
de trabalho

47,7%

13%Negros
75%

25%
Não

negros

50,9% 48%
Homem
branco

Homem
negro

57,1%
41,9%

Mulher
branca

Mulher
negra

Não
negros

66% negras

El Salvador 8,9

Colômbia 6,3

Guatemala 6,2

Rússia  5,3

Brasil  5,2

Fonte: Mapa da Violência 2015

Cinco maiores taxas de 
feminicídios (por 100 mil 
habitantes) por países

Crescimento de lesão 
corporal dolosa contra 

a mulher
(entre 2017 e 2018)

lação não negra foi de diminuição das mortes violentas, 
em 15,3%. Esse crescimento revela que a exclusão social, 
a falta de oportunidades e que a falta de políticas de in-
clusão social, feridas históricas e muitas vezes ignoradas 
no Brasil, permanecem gerando mais violência que atinge 
principalmente as/os afro brasileiros.
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Violência contra a mulher negra
Os dados sobre mulheres negras vítimas de violência 
(agressão física ou letal) também deixam nítido que a ex-
clusão social, além de ter cor, também tem gênero. A Pes-
quisa Nacional de Vitimização, com dados de 2010 a 2012, 
mostra que o índice de mulheres negras que disseram te-
rem sido vítimas de alguma agressão é de 14,86%, superior 
ao de homens negros (14,22%), mulheres brancas (11,44%) 
e homens brancos (11,34%). Os números foram divulgados 
em 2019 dentro de outro estudo – A Violência Contra a 
Mulher – também do IPEA.

A mesma pesquisa apontou que as mulheres negras são 
metade dos casos daquelas que afirmaram terem sido víti-
mas de violência sexual, superior ao de mulheres brancas 
(36,2%) – em 12,2% dos casos não houve informação sobre 
raça ou cor. Outra evidência desse quadro é demonstrada 
no Atlas da Violência, que também evidenciou crescimen-
to dos homicídios femininos no Brasil (que incluem mortes 
por violência urbana e rural e feminicídios – mortes que 
ocorrem por questões de gênero). Foram 13 mortes vio-
lentas por dia no ano de 2017 (4.936 mulheres mortas 
ao todo), o maior número registrado desde 2007. Desse 
número, a maioria é de negras: 66% delas.

Assistentes Sociais contra o Racismo
O papel da/o Assistente Social na superação e enfrenta-
mento desse quadro é fundamental, em um momento de 
retrocessos sociais. Nosso código de ética é uma ferramen-
ta importante nesse contexto, com a “defesa intransigente 
dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autorita-
rismo”; o “empenho na eliminação de todas as formas de 
preconceito”; lutar por um “projeto profissional vinculado 
ao processo de construção de uma nova ordem societá-
ria, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero”, 
além de exercer o “Serviço Social sem ser discriminado/a, 
nem discriminar, por questões de inserção de classe, gê-
nero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, 
identidade de gênero, idade e condição física. Nossa luta 
enquanto Assistentes Sociais também deve ser contra o 
racismo, todos os dias. Digamos não ao racismo e sim à 
vida e aos direitos de negras/os.
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Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil.
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Assistentes Sociais pelo fim 
da violência contra a mulher

Treze mulheres são mortas por dia no Brasil. Esse é o índice 
de mortes violentas contra a mulher no país, segundo da-
dos de 2017 do Atlas da Violência do IPEA, divulgado em 
junho de 2019. Assim como outros estudos, o Atlas mostra 
o alto nível de violência de gênero no país e a necessidade 
de a sociedade e as/os Assistentes Sociais lutarem contra 
diferentes formas de preconceito, dominação e opressão 
contra mulheres.
Por isso, o Dia Internacional para a Eliminação da Violên-
cia contra as Mulheres, celebrado em 25 de novembro em 
todo o mundo, é um momento importante para intensifi-
car essas lutas pelo fim do capitalismo-patriarcal-racista, 
que oprime e superexplora as mulheres e, de forma mais 
acirrada, às mulheres negras.
A data foi estabelecida no ano de 1981, durante o Primeiro 
Encontro Feminista Latino-Americano e do Caribe realizado 
em Bogotá. A data relembra o assassinato das irmãs Mi-
rabal, no ano de 1960, pelo ditador Trujillo na República 
Dominicana. Em 1999, a data foi estabelecida também pela 
Assembleia Geral da ONU como Dia Internacional para a Eli-
minação da Violência contra as Mulheres.

Feminicídio e violência doméstica
Em outro estudo, o 13° Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública, divulgado em 2019, vemos aumento de 47,7% 
nos casos de feminicídio no Paraná (de 41 para 61 mortes) 
entre os anos de 2017 e 2018. O estado é o oitavo com 
mais casos de feminicídio no Brasil. O mesmo estudo mos-
tra que o Paraná registrou também crescimento de 13% 
de um ano para outro nos casos de lesão corporal dolosa 
em situações de violência doméstica. Em 2018 foram re-
gistrados 16.021 casos. O número, porém, pode ser ainda 
mais alto, tendo em vista que muitos casos não chegam a 
ser notificados para as autoridades competentes.
Assim como mencionam as autoras do capítulo “Fe-
minicídio no Brasil”, Carolina Pereira, Samira Bueno, 
Marina Bohnenberger e Isabela Sobral, no 13° Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública, “quando o feminicídio 
decorre da violência doméstica é, em geral, o desfecho 
de uma série de outras violências já experimentadas 
no âmbito da relação afetiva, mas que muitas vezes a 
mulher não denuncia”.

Manifestação do Dia Internacional da Mulher, realizada em Brasília em março de 2018. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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Assistentes Sociais na luta contra a violência contra a mulher
A/O Assistente Social tem importante papel nesta luta, seja nas mobilizações, seja nos diversos espaços socioocupa-
cionais, pela defesa intransigente dos direitos humanos das mulheres, pelo empenho na eliminação de todas as formas 
de preconceito contra as mulheres e pela opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de 
uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero.

Manifestação do Dia Internacional da Mulher, realizada em Brasília em março de 2018. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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Luta contra a AIDS
PELA SAÚDE DAS MULHERES E PELO 
FIM DA CULTURA DO ESTUPRO

O Brasil possui cerca de 900 mil pessoas vivendo com o 
HIV, vírus da imunodeficiência humana que, caso não 
seja controlado com coquetéis de medicamentos, pode 
levar uma pessoa infectada a desenvolver a AIDS. Além 
disso, quem convive com o vírus, principalmente quem 
não faz o tratamento, pode transmitir a doença para 
outras pessoas. É o caso de muitos homens que come-
tem violência sexual contra mulheres e, em relações 
desprotegidas, podem transmitir o vírus para as vítimas. 
O papel das/os Assistentes Sociais nessa luta é funda-
mental, para que as mulheres tenham o atendimento 
necessário e saibam dos seus direitos.

Infecção por HIV
Para se ter uma ideia desse quadro, o número de ho-
mens infectados com o HIV é superior ao de mulhe-

Fo
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res, conforme aponta o último Boletim epidemiológico 
HIV/Aids, divulgado em 2018 pelo Ministério da Saúde 
(até a publicação desse material no Cress em Movimen-
to, o Ministério da Saúde ainda não havia divulgado a 
edição de 2019). De acordo com o anuário, entre 2007 
e junho de 2018, foram notificados 169.932 (68,6%) 
novos casos em homens e 77.812 (31,4%) novos casos 
em mulheres. 
A desigualdade racial e de gênero no Brasil, com falta 
de acesso à saúde e educação, se revela também nos 
casos de infecção por HIV: no sexo masculino, entre 
os anos de 2007 e 2018, 48,0% dos casos ocorreram 
entre brancos e 50,9% entre negros (pretos, 10,3% e 
pardos, 40,7%); no mesmo período, a discrepância é 
maior entre as mulheres: 41,9% dos casos se deram 
entre brancas e 57,1% entre negras (pretas, 13,9% e 
pardas, 43,2%).
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Violência sexual
O 13° Anuário de Segurança Pública, de 2018, mostrou 
que naquele ano o Brasil contabilizou 66 mil casos de 
violência sexual. Isso corresponde a mais de 180 estu-
pros por dia. Das vítimas, 54% tinham até 13 anos. Do 
total de vítimas, 82% eram do sexo feminino. Esse nú-
mero evidencia o risco que mulheres sofrem no Brasil 
e a necessidade de políticas públicas de atendimento 
às vítimas.
Somente em 2018, de acordo com o anuário, o Bra-
sil registrou 180 denúncias de estupro por dia. Foram 
66.041 registros de estupros e de tentativas durante 
todo o ano. Segundo o anuário, esse é o maior valor 
já registrado pela pesquisa. Do total de vítimas, 81,8% 
são do sexo feminino; 53,8% tinham até 13 anos (sendo 
uma média de 4 meninas de até 13 anos estupradas por 
hora). O estudo ainda aponta que 75,9% das vítimas de 
abuso sexual possuíam algum vínculo com o agressor, 
que poderiam ser parentes, companheiros, amigos, en-
tre outros.
Com relação à distribuição desses casos, entre as ca-
pitais brasileiras, São Paulo foi a que apresentou, no 
ano de 2018, o maior número absoluto de casos: 2.590. 
Curitiba aparece na quinta colocação, com 797 situa-
ções (apesar de ser a oitava cidade em número de habi-
tantes no Brasil). Com relação aos estados do país, São 
Paulo teve 12.836 vítimas do crime (das quais 10.768 
são mulheres) sendo o primeiro da lista de unidades da 
federação. No Paraná, quinto estado mais populoso do 
país, aparece como o segundo em números absolutos 
neste registro de crimes: o número total é de 6.898 ví-
timas, das quais 5.380 eram mulheres.
As pesquisadoras Samira Bueno, Carolina Pereira e Cris-
tina Neme, no capítulo sobre “A invisibilidade da violên-
cia sexual no Brasil” falam sobre o comportamento da 
sociedade em geral, no Brasil, em relação ao tratamen-
to desses casos. “Na sociedade em geral, incluídos os 
equipamentos públicos responsáveis pelo acolhimento 
e registro dos estupros, ainda existe uma moral conser-
vadora que culpabiliza a vítima pela violência sofrida, 
reflexo de uma visão estereotipada e machista do que 
deveria ser o comportamento feminino. Pesquisa pro-
duzida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 
2016 mostrou que 43% dos brasileiros do sexo masculi-
no com 16 anos ou mais acreditavam que ‘mulheres que 
não se dão ao respeito são estupradas’”.

Assistentes Sociais em luta contra a AIDS
Lutar contra a epidemia do HIV e a disseminação da AIDS 
é também papel da/o Assistente Social. Além de orientar 
vítimas de violência sexual e mulheres que convivam com 
o vírus para buscarem seus direitos, O CRESS-PR convoca 
as/os Assistentes Sociais a lutarem pelo fim da cultura do 
estupro, da luta por melhorias na saúde pública, pela ma-
nutenção do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), além do atendimento 
de pessoas que vivem com HIV, em especial mulheres víti-
mas de estupro.

Nosso país ainda possui distribuição gratuita de medi-
camentos para pessoas com HIV, mas as políticas eco-
nômicas adotadas pelo governo federal, como cortes no 
orçamento, privatizações e a Emenda Constitucional do 
Teto de Gastos, podem prejudicar o atendimento à po-
pulação que vive com o vírus. Caso o país não tivesse 
medicamentos gratuitos, como a Profilaxia Pós Exposi-
ção (PEP – coquetéis utilizados para controle da evolu-
ção do vírus poucas horas após a infecção), o número 
de mulheres infectadas com o vírus poderia ser maior.
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Laço Branco
HOMENS EM LUTA PELO FIM DA 
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
A Campanha Laço Branco nasceu no Canadá, depois 
de um massacre cometido no ano de 1989, por Marc 
Lepine, que entrou armado em na Escola Politécnica de 
Montreal. Em uma das salas de aula, ordenou que os 
homens saíssem e, na sequência, matou 14 mulheres 
que ficaram no local. Lepine, na sequên-
cia, saiu atirando pelos corredores 
da escola dizendo que “odiava 
feministas”. Por fim, sui-
cidou-se. O crime ficou 
conhecido como Mas-
sacre de Montreal e 
mobilizou um grupo 
de homens cana-
denses que deci-
diu se organizar 
pelo fim da vio-
lência contra 
as mulheres. 
Assim, criaram 
a Campanha 
do Laço Bran-
co, que virou o 
símbolo de luta 
e conscientização 
da causa.
No Brasil, algumas 
iniciativas começa-
ram a ser feitas no ano 
de 1999 e a Campanha 
Brasileira do Laço Branco ga-
nhou caráter nacional no ano de 
2001.  Eventos públicos, caminhadas, 
debates e oficinas tem sido realizadas em 
todo o Brasil como forma de conscientização e orien-
tação sobre a importância de homens lutarem contra a 
violência e pela equidade de gênero. No ano de 2007, 
o governo federal instituiu o dia 6 de dezembro como 
o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim 
da Violência Contra as Mulheres, por meio da Lei n° 
11.489/07.

Perfil do agressor de mulheres
Diferente de alguém com suspeitas de cometer crimes 
relacionados a violência urbana e rural, o agressor de 
mulheres é visto como pessoas que tem uma vida social 

comum, mas, no âmbito familiar, é capaz de vio-
lência física, psicológica, patrimonial, 

moral e sexual contra a mulher. O 
agressor geralmente interfere 

na vida da mulher, em seu 
modo de vestir, suas re-

lações sociais, controla 
com quem ela fala 

ao telefone e nas 
redes sociais, ten-
do assim sinais de 
possess iv idade 
sobre a mulher. 
As agressões 
podem começar 
com humilha-
ções, provoca-
ções e ofensas 

e partir para um 
estágio de estupro 

e violência física, 
que também pode 

acabar no feminicídio.

Perfil das vítimas

De acordo com o Anuário Brasi-
leiro de Segurança Pública divulga-

do em 2019, as vítimas de feminicídio tem 
cor/raça, faixa etária e nível de escolaridade em que 
os casos os casos são mais frequentes. Entre os anos 
de 2017 e 2018, base de dados do anuário divulga-
do, 61,0% das mulheres eram negras e 38,5% eram 
brancas. Ainda segundo o estudo, 70,7% das vítimas 
tinham escolaridade de nível fundamental, 21,9% de 
nível médio e 7,3% de nível superior.
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Quanto à faixa etária, os casos de feminicídio, apesar 
de serem observados em todas as idades, têm maior 
frequência principalmente dos 20 aos 49 anos. Entre 
os anos em que a pesquisa foi coletada, 28,2% das 
vítimas tinham de 20 a 29 anos; 29,8% tinham de 30 a 
39 anos; e 18,5% tinham de 40 a 49 anos.
Conforme aponta o Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública de 2019, 88,8% das vítimas de feminicídio no 
Brasil, entre os anos de 2017 e 2018, foram vitimadas 
por companheiros ou ex-companheiros, fato que evi-
dencia o a aproximação dos casos de feminicídio com 
a violência doméstica sofrida pela mulher. Outro índice 
que confirma essa aproximação desses fatos é o local 
da morte das mulheres vítimas de feminicídios: 65,6% 
foram mortas em suas residências.
As pesquisadoras Carolina Pereira, Samira Bueno, Ma-
rina Bohnenberger e Isabela Sobral, no capítulo “Fe-
minicídios no Brasil” do Anuário de 2019 falam sobre 
a questão da relação entre vítima e agressor relatan-
do que muitos dos casos são noticiados pela impren-
sa como de mulheres que estavam em processo ou ti-
nham a intensão de se separar de seus companheiros. 
“De acordo com as Diretrizes para investigar, processar 
e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas 
de mulheres, são condições estruturais das mortes vio-
lentas de mulheres por razões de gênero: o sentimento 

de posse, o controle sobre o corpo e autonomia da 
mulher, a limitação da emancipação profissional, eco-
nômica, social e intelectual da mulher, seu tratamento 
como objeto sexual e a manifestação de desprezo e 
ódio pela mulher”.

Conscientização
O Brasil ainda é um dos países do mundo com as maiores 
taxas de violência contra a mulher. Quando o assunto são 
os feminicídios, a taxa fica em 4,8 mortes para cada 100 
mil habitantes, o que coloca o país na quinta colocação 
mundial, atrás da Rússia (5,3 mortes), Guatemala (6,2 as-
sassinatos), Colômbia (6,3 mortes) e El Salvador (líder do 
ranking, com 8,9 mortes para cada 100 mil habitantes). 
Por isso, a campanha Laço Branco precisa ser intensificada 
pelos homens para que conscientizem todos no combate 
às diversas formas de violência de gênero.
Nesse aspecto, os/as Assistentes Sociais precisam fazer 
parte dessa luta para que nossa sociedade tenha mais 
políticas educacionais voltadas às escolas e às comu-
nidades no enfrentamento à cultura do machismo e do 
patriarcado. Assim como diz o Código de Ética do Serviço 
Social, os/as profissionais precisam lutar contra as diferen-
tes formas de dominação por questões de gênero, o que, 
muitas vezes, leva a casos de violência contra a mulher. 
Nosso papel é fundamental. Nenhuma a menos!
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Direitos Humanos
ASSISTENTES SOCIAIS EM LUTA PELO FIM DA 
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações 
Unidas publicava a Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos (DUDH). O artigo primeiro da Declaração diz que 
“todos os seres humanos nascem livres e iguais em dig-
nidade e direitos. São dotados de razão e consciência e 
devem agir em relação uns aos outros com espírito de 
fraternidade”. Apesar de o Brasil ser antigo signatário da 
declaração, a população brasileira ainda luta pela efeti-
vidade desses direitos e contra retrocessos, como é o caso 
da luta das mulheres por igualdade de gênero.
Para se ter uma ideia, até o ano de 1962, as mulheres 
casadas só poderiam trabalhar fora de casa se o marido 
permitisse (conforme o Código Civil de 1916). Outro fato 
que chama atenção é que, até o ano de 1983, as mulheres 

eram proibidas de jogar futebol. Somente em 1988, qua-
renta anos depois da Declaração dos Direitos Humanos, 
com a Constituição Federal, em seu art. 5°, as mulheres 
conquistaram a igualdade de direitos perante a socieda-
de. Ainda assim, esses direitos não são sempre efetivos.

Mercado de trabalho
Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatísticas (IBGE) e divulgada em março de 2019 
mostrou que, entre 2012 e 2018, em todas as áreas de 
trabalho pesquisadas, as mulheres ganhavam menos que 
os homens. A média apontada na pesquisa foi de 20,5% 
a menos nos ganhos salariais. 

Ato unificado de movimentos feministas pelo Dia Internacional da Mulher em Brasília, em 2017. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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A agricultura e o comércio varejista foram apontados 
como os setores em que havia maior discrepância. Mu-
lheres da agricultura ganhavam, no período pesquisado, 
35,8% a menos que os homens na mesma área. No comér-
cio varejista, a diferença salarial era de 34% a menos para 
as mulheres. 
Em setembro de 2018, o IBGE também apontou queda no 
número de mulheres em cargos de gerência no mercado 
de trabalho. Enquanto em 2014 elas eram 40% em car-
gos gerenciais, no ano de 2018 o índice caiu para 38%. 
Esse quadro do mercado de trabalho revela uma socie-
dade que ainda é muito machista e discrimina a mulher 
por questões de gênero. Os direitos constitucionais e da 
DUDH precisam ser garantidos.
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Igualdade de Assistentes Sociais
O CRESS-PR conclama as/os Assistentes Sociais a lutar em seus ambientes de trabalho pela igualdade de gênero, 
sempre em consonância com o Código de Ética da profissão. Precisamos fazer valer a Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos e a Constituição Federal de 1988, tão atacados e ignorados pelas esferas públicas em anos de retro-
cesso. A luta da classe pela garantia de igualdade de gênero é de todas/os profissionais do Serviço Social. Por isso, 
devemos lutar contra discriminação de gênero. O CRESS-PR possui um canal para que profissionais façam Pedidos 
de Desagravo Público, quando se sentirem ofendidas/os, atingidas/os em sua honra profissional ou desrespeitadas/os 
em seus direitos e prerrogativas definidas no Código de Ética Profissional. Mais informações estão disponíveis no site 
do CRESS-PR.
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