
Post #1 

Enfrentar a violência de gênero e ajudar mulheres a se manterem em 

segurança durante o isolamento social é responsabilidade de todas e todos. 

Nas próximas semanas convidamos você para enfrentar as violências contra 

as mulheres e meninas com a gente e pensar estratégias práticas de 

segurança.

Vamos falar sobre como como cuidar de nossa saúde mental, como detectar e 

prevenir casos de violência, como cultivar redes de apoio na vizinhança ou à 

distância e para onde correr em caso de abusos ou de agressões.

Tudo isso vai ser ilustrado pela maravilhosa @bruhbandeira, criadora do 

@imagineedesenhe. Essa é uma série de conteúdo vivo, por isso queremos 

pensar os temas e posts junto de vocês: se você está passando por uma 

situação de violência ou se conhece alguém nesse contexto, conte pra gente 

nos comentários o que você gostaria de saber.

Não se esqueça de marcar as mulheres de sua rede para acompanhar esta 

conversa junto da gente.

Lembre-se: Você não está sozinha <3 #CuidemosDelas



Casa não é sinônimo de aconchego e segurança para muitas mulheres. Você sabia que 42% dos 

casos de violência acontecem no ambiente doméstico? É justamente durante finais de semana e 

após o expediente, momentos de maior convivência em família dentro de casa, que ocorrem a 

maior parte das agressões, segundo o Ipea.

A quarentena, necessária para lutarmos contra o COVID-19, mas pode se transformar num 

pesadelo para muitas mulheres e famílias. A instabilidade financeira, distanciamento social e falta 

de diálogo aumentam as tensões, deixando as mulheres ainda mais isoladas e sentindo-se sem 

saída diante da violência doméstica. Em vários estados do Brasil, as denúncias de agressão já 

aumentaram na última semana. No Rio de Janeiro, o aumento foi de  50%, segundo a Justiça 

Estadual, já no Paraná a violência triplicou durante o último final de semana.

Levar apoio e informações, mesmo que a distância, é uma forma de proteger e oferecer 

alternativas para aquelas que possam estar em casa com medo.

Lembre-se, você não está sozinha!

[o] Manter-se em segurança é estar cercada, mesmo que virtualmente, de pessoas com quem 

você pode contar.

[o] Faça chamadas em vídeo frequentes com sua mãe, irmã, amigas e familiares. Assim você 

pode ver o rosto da outra pessoa, e a outra pessoa pode ver a situação da sua casa, o que ajuda a 

identificar situações de violência.

[o] Lembre-se você é importante para muitas pessoas que te amam. E elas podem te dar te ouvir 

sempre que você precisar.

[o] Mantenha laços também com a alguém que esteja próximo à sua casa: há algum vizinho ou 

vizinha em quem você possa confiar? Converse com esta pessoa quando puder e combine um 

sinal de pedido de ajuda.

Vamos juntas pensar e compartilhar mais estratégias de proteção? Deixe as suas nos 

comentários. #cuidemosdelas

Post #2 



Post #3 
Épocas de pandemia ou de desastres são especialmente difíceis para as mulheres. 

Além dos problemas financeiros e do medo do coronavírus, com o fechamento das 

escolas e dos serviços, os trabalhos não remunerados acabam sobrecarregando ainda 

mais as mulheres (segundo @onumulheresbr) que ficam responsáveis por cuidar da 

casa, da alimentação, das crianças, da higiene e de toda a família. 

Em meio a tantas preocupações, é muito comum que a mulher se coloque em último 

lugar. Por isso, queremos te lembrar que você é muito importante para sua família e 

para o mundo! Cuidar de você, da sua saúde física e mental, é essencial (até para 

conseguir estar bem e cuidar dos outros)!

Por isso, separamos algumas dicas para as mulheres fiquem atentas:

[o] Tente encontrar um momento de respiro que seja só seu: nem que sejam 15 minutos. 

Demore um pouco mais no banheiro, tome um ar na janela, coloque o fone e escute uma 

música que você gosta.

[o] Não se cobre tanto: estamos vivendo um momento muito difícil e você tem direito de 

sentir-se mal, de falhar, de não dar conta de algumas coisas. Reconheça suas 

necessidades e lembre-se de ser gentil com você mesma.

[o] Cuide do corpo: tente se alimentar bem e, na medida do possível, fazer alguma 

atividade física, alongar-se. Cuidar do seu bem-estar te ajuda a manter o sistema 

imunológico lá em cima. É uma estratégia de sobrevivência e saúde.

Não se deixe de lado. Você é importante para todas nós e estamos aqui com você e por 

você. #CuidemosDelas.



Post #4 Muitas vezes, nos momentos de briga, as mulheres podem se questionar se os sinais de violências 

são “normais”, “coisas de casal” ou até mesmo “demonstrações de amor e de preocupação”.

Mas, é muito importante, para todas nós, saber identificar quando as brigas passam do limite e nos 

colocam em risco. Machucar e controlar não são formas de demonstrar carinho. Você sabe 

reconhecer se está diante de violências psicológicas, físicas ou sexuais?

Preste atenção nestas situações:

[o] Você sente medo da pessoa que está com você? Tem receio que ele possa “perder a controle” e 

fazer algum mal a você ou a seus filhos?

[o] Seu companheiro te deixa pra baixo constantemente? Ele diz coisas para te machucar, fazendo 

com que você se sinta fraca e incapaz? Ele te deprecia na frente de outras pessoas?

[o] Você percebe que ele implica com seus amigos ou familiares? Ele te impede de falar com alguns 

deles? Ou tenta controlar os assuntos sobre os quais você conversam?

[o] Ele faz com que você se sinta culpada quando as coisas dão errado? Te responsabiliza por brigas 

e até pelas próprias reações dele?

[o] Ele vigia seu telefone? Ele pega ou controla outras coisas suas, como acesso à dinheiro, cartões 

e documentos?

[o] Algumas vez ele já rasgou suas roupas? Já quebrou alguma coisa sua ou da casa em um ataque 

de raiva?

[o] Essa pessoa já te pressionou a transar sem preservativo ou tentou te impedir de tomar a pílula 

anticoncepcional?

[o] Ele já iniciou atos sexuais quando você não estava com vontade? Já te pressionou a fazer algo 

que você não queria?

Nenhuma destas ações são demonstrações de carinho. Se estas coisas acontecem na sua casa, há 

algo de errado e precisamos estar atentas. Queremos te dizer que você não merece passar por isso 

e não está sozinha.

Se precisar de ajuda, não fique calada, ligue 180 ou peça para que alguém da sua confiança o faça.

Para que você fique segura mesmo durante o isolamento, nos próximos posts vamos apresentar 

alguns recursos e estratégias que podem te ajudar a enfrentar e sair se situações como estas. 

#Cuidemosdelas



Post #5 Você está em casa, se sentindo insegura e com medo do que pode acontecer? Lembre-se, 

você não está sozinha e nem desamparada. Mesmo neste período de isolamento, existem 

muitas pessoas trabalhando 24h para te dar suporte. Os serviços de proteção às mulheres 

e meninas em situação de violência seguem funcionando durante a quarentena.

Nós separamos números para ter na ponta dos dedos caso precise de ajuda:

[o] Ligue 180 - A central de atendimento à mulher em situação de violência continua 

funcionando 24h por dia.

[o] Disque 100 - Para dúvidas e denúncias de violação dos direitos humanos, o que inclui 

também violência contra crianças, idosos, população LGBTQs e outros. O disque 100 

funciona 24h e deve lançar o app de denúncias na próxima semana.

[o] 190 – Você pode chamar a polícia sempre que você e/ou seus filhos estiverem correndo 

risco de vida.  Você também pode ligar em caso de descumprimento das medidas protetivas 

que são os mecanismos legais concedidas pelo(a) juiz(a) para proteger uma pessoa que 

corre riscos de vida.

Você também pode procurar ajuda na Delegacia de Defesa da Mulher ou no Posto de 

Saúde mais próximo da sua casa. Outra alternativa é procurar a Guardiã Maria da Penha da 

sua cidade - uma unidade especializada da Guarda CIvil Metropolitana (GCM) ou a Patrulha 

Maria da Penha, responsável pelo monitoramento da situação de risco vivida por mulheres 

que tiveram as medidas protetivas concedidas pelo(a) juíz(a).

Queremos você em segurança. #CuidemosDelas #IsoladaMasNãoSozinha



Post #6 - Estratégias de segurançaO isolamento e as inseguranças financeiras podem aumentar as tensões e brigas dentro 

de casa, tornando a quarentena ainda mais difícil.

Se você está com medo ou apreensiva com os conflitos do seu relacionamento, por 

qualquer que seja o motivo, que tal pensarmos juntas em alternativas para caso as 

coisas piorem?

[o] Conte sobre suas preocupações para alguém em quem confie. Isso não é levar mais 

problemas para quem amamos. É saber que você tem com quem contar fora de casa e 

mostrar a esta pessoa que você está cuidando da sua própria segurança.

[o] Tenha sempre um telefone seguro perto de você. Caso precise pedir ajuda, ligue 180 

para falar com a Central de Atendimento à Mulher em situação de Violência. (No post 

anterior você encontra mais números e opções para denúncia e/ou acolhimento).

[o] Saiba para onde ir se precisar sair de casa: para casa de um parente, de uma amiga 

ou até mesmo para algum lugar de acolhimento, como A Casa da Mulher Brasileira.

[o] Pense em como você faria para chegar nesse lugar: qual seria sua rota e seu meio 

de transporte?

[o] Deixe uma pequena mala preparada para você e seus filhos com roupas básicas, 

documentos, um pouco de alimento e algum dinheiro.

Saber que, apesar do isolamento, há alternativas para sair de um situação de violência é 

uma estratégia da maior importância e pode salvar vidas.

Você não está sozinha. #CuidemosDelas #IsoladasSimSozinhasNão



Post #7 - Ciclo da Violência
Ao ver uma mulher em um relacionamento abusivo, você já se perguntou: “por que ela atura isso?”. 

Muitas vezes, a mulher não quer se separar do homem, mas sim da violência. Além disso, segundo a 

psicóloga Lenore Walker: “O fato desse companheiro não ser uma pessoa má o tempo todo faz com 

que ela acredite que o comportamento agressivo pode mudar”.

O ciclo da violência nos ajuda a entender como funcionam os relacionamentos abusivos:

[0] TENSIONAMENTO: Alguma coisa acontece na relação que desencadeia um conflito. Esse conflito 

faz com que o homem cometa agressões que afetam a autoestima da mulher como insultos, 

humilhações e manipulações afetivas chamamos isso de violências psicológicas.

[0] VIOLÊNCIA: Quando o tensionamento chega no pico, o autor da violência parte para agressões 

ainda mais duras que vão das violências que afetam a saúde emocional e a sobrevivência dos 

membros da família até violências físicas e sexuais.

[0] LUA DE MEL: Depois da agressão o autor da violência se arrepende e se desculpa com a 

parceira. Os momentos de arrependimento e as promessas de mudança alimentam a esperança de 

que tudo vai ficar bem, mas basta um novo episódio para o ciclo de violência recomeçar.

A repetição do ciclo de violência, cada vez mais grave, faz com a mulher vá aos poucos perdendo a 

sua capacidade de reagir. Esse fenômeno chama-se “Síndrome do Desamparo Aprendido”. Ela 

passa a acredita que não conseguirá sair do relacionamento. É  importante não julgar as mulheres 

porque, uma vez aprisionada psicologicamente, é muito mais difícil sair de um relacionamento 

abusivo.

Ah! E vale lembrar que apesar dos homens serem os principais autores, casos de violência também 

podem acontecer em relacionamentos homoafetivos. Se você perceber que está neste ciclo, peça 

ajuda.

Queremos que você se cuide e busque o melhor para sua segurança e a dos seus filhos.  

#Cuidemosdelas #IsoladasSimSozinhasNão



Não consegue ou não pode pedir ajuda porque tem alguém por perto?

Quando o homem autor de violência controla a comunicação da parceira ou 

quando se vive em uma casa pequena e sem privacidade, pedir ajuda pode ser 

muito difícil, principalmente agora com o isolamento.

Se você está ou conhece alguém em uma situação assim, saiba que as 

soluções tecnológicas estão sendo grandes aliadas para ajudar a salvar as 

mulheres sem que elas precisem falar.

Já está disponível uma nova plataforma digital do Disque 100 e Ligue 180 para 

receber denúncias, solicitações e pedidos de informação sobre temas 

relacionados aos direitos humanos e família: Direitos Humanos BR (por 

enquanto só para celulares com sistema Android).

Em São Paulo e Rio de Janeiro já é possível fazer um boletim de ocorrência de 

violência doméstica pela Delegacia Eletrônica no site oficial da Polícia Civil.

Na Paraíba e Maranhão, as medidas protetivas de urgência para proteger as 

mulheres estão sendo renovadas por meio de uma solicitação simples online. 

Em São Paulo e Mato Grosso do Sul estas medidas estão sendo renovadas 

automaticamente. 

Você pode estar em casa, mas não está sozinha e não precisa ficar calada. 

#Cuidemosdelas #IsoladasSimSozinhasNão

Post #8 - Não consegue pedir 

ajuda?



Post #9 - Não se deixe isolar Quem já passou por uma relação abusiva sabe que uma das consequências é 

que a pessoa acaba se afastando dos amigos e da família. 

A pandemia pode ser causado o isolamento físico, mas você não precisa se 

afastar emocionalmente das pessoas que gosta. Ao contrário, você porque não 

usar a epidemia para se reaproximar e saber como (as) os amigas(os) e 

familiares estão?

[o] Por mais que você tenha se afastado de algumas amigas, mande uma 

mensagem para saber como elas estão em meio a tantas mudanças mundiais.

[o] Faça vídeos-chamadas com seus parentes para checar como eles estão e 

conte também sobre algumas das suas dificuldades, na medida do possível. 

[o] Separe um horário do seu dia para falar com alguém de fora da sua casa e 

mantenha estes contatos com alguma constância, aumentando os laços. 

[o] Quando estiver com medo, abra seu coração, conte sobre suas 

preocupações e peça ajuda.

Falar com quem a gente gosta nos fortalece, nos alegra, nos lembra que somos 

importantes para as pessoas e que não estamos sozinhas. #Cuidemosdelas 

#IsoladasSimSozinhasNão



Post #10 - como começar 

uma conversa de maneira 

propositiva

Comunicação não violenta tem como premissa estimular conversas que não gerem 

medo, culpa ou vergonha na outra pessoa.

Durante o período de isolamento, exercitar a comunicação não violenta pode ser 

uma estratégia para reduzir as tensões.

Separamos algumas dicas para você iniciar um bate-papo tranquilo que pode levar 

você e seu parceiro a consensos e combinados saudáveis.

[o] Se prepare emocionalmente. Fazer conversas difíceis quando se está com raiva 

ou ansioso não é produtivo. Encontre o melhor momento para você e para a outra 

pessoa.

[o] Não espere que a primeira conversa resolva todos os problemas. As mudanças 

virão aos poucos, ao longo do processo.

[o] Nem todas as conversas serão produtivas. A comunicação não violenta é um 

exercício e exige tempo e prática.

[o] Procure deixar claro seu desejo e proponha uma solução para conciliar o 

problema (Por ex: “preciso ter contato constante com a minha família nesse tempo 

de crise e não gostaria de interferências ou conflitos por isso”)

Queremos te ajudar a passar pelo isolamento em segurança. #CuidemosDelas

#IsoladasSimSozinhasNão



Post #11 - Conversando 

sem brigar

Uma conversa pode ajudar a diminuir os conflitos

As  estratégias de comunicação não violenta podem te ajudar a evitar que o 

papo termine em briga:

[o] Começe a conversa quando estiver calma e pronta para enfrentar uma 

conversa difícil serenamente.

[o] Antes de responder respire fundo e relembre do objetivo inicial da 

conversa.

[o] Tente entender, de verdade, o lado da outra pessoa: ouça sem 

julgamento e, se for preciso, repita o que a outra pessoa disse para saber se 

você entendeu corretamente o que ela quis dizer. 

[o] Ao apresentar o seu lado, evite julgar ou supor a intenção ou o 

sentimento do outro. Foque em como você se sente quando o outro age 

dessa ou daquela maneira.

[o] Evite ironias e sarcasmos. Lembre-se de manter o respeito e convide o 

outro a fazer o mesmo. A conversa não-violenta não deve se transformar em 

uma competição por razão.

[o] Quando forem encerrar a conversa, faça uma proposta prática e realista, 

que possa ser aplicada no dia-a-dia de vocês e que te ajude a alcançar seu 

objetivo.

Diálogos construtivos podem te ajudar a evitar tensões e um ciclo de brigas 

que torna o isolamento social ainda mais difícil. Queremos te ajudar a passar 

pelo isolamento em segurança. 

#CuidemosDelas #IsoladasSimSozinhasNão



“Eu não queria ter agredido ela, mas..."

Qualquer coisa que venha depois do "MAS" é uma desculpa. Uma tentativa 

de justificar o que não é justificável. 

Se você é um homem autor de agressão ou é amigo de um, o primeiro 

passo é simples: assumir responsabilidade ou ajudá-lo a ter essa postura.

Trocar o "fiz isso porque ELA fez aquilo" por "assumo que EU agredi, sei 

que é errado e vou assumir as consequências".

É muito comum o homem autor de violência se arrepender, chorar e fazer 

um grande drama. Dizer que foi culpa do álcool ou que ela provoca demais e 

ele está sempre exausto de tanto trabalhar. Tudo que for necessário pra 

parceira voltar — sem que haja uma mudança interna. 

A mudança real começa por auto-responsabilização. Dói, é desconfortável. 

E é o único caminho.

Marque nos comentários um amigo homem em quem confia e que possa ser 

um aliado nessa jornada coletiva de transformação. É neles que esse post 

precisa chegar.

Post #12 - “Não quero 

mais ser assim…”



Post #13 - Falando com os filho 

sobre violência doméstica:

Como conversar com as crianças sobre violência doméstica? 

42% dos casos de violência contra as mulheres acontecem dentro de casa e, 

quando não é possível deixar os filhos longe da situação, como podemos protegê-

los ou falar sobre o que aconteceu de maneira?

Mesmo quando não são diretamente agredidas, as crianças sofrem os efeitos de 

presenciaram o que está acontecendo. Muitas sentem medo e ficam sem saber 

como agir. Por isso, conversar e criar um pacto de sinceridade com a criança é um 

jeito de entender suas aflições e criar estratégias para que a família se mantenha 

em segurança.

Não é preciso entrar em detalhes sobre o que está acontecendo e é fundamental 

que você adapte a linguagem que será utilizada. Pensando na idade e nível de 

compreensão da criança, você pode, por exemplo, fazer comparações com outras 

histórias tornando essa conversa um pouco mais "leve".

É importante mostrar que elas não tem culpa de NADA do que está acontecendo e 

que as agressões não são normais, nem justificáveis.

Escute quais são os medos dos seus filhos e faça combinados: Em casos de briga 

o que eles/as devem fazer? Há um lugar seguro para eles/as se ficarem na hora da 

briga?

Com os/as filhos/as mais velhos, deixe planejado quando é o momento de chamar 

ajuda e para qual número ligar.

Essas medidas, que parecem simples, são importantes para que todas(os) se 

mantenham em segurança.

#CuidemosDelas #IsoladasSimSozinhasNão.



Post #14 - Crianças e o impacto da 

violência

Proteger a mulher que sofre a violência, também é proteger seus filhos.

Durante esta quarentena, três dados aumentam nossa preocupação:

1- Mulheres com filhos são as mais atingidas pela violência 

2- Elas também são as que mais têm dificuldades para sair do relacionamento.

3- Quando uma mãe sofre violência doméstica, seus filhos têm mais chances de sofrerem 

violência e de a reproduzirem na fase adulta.

Ao se preocupar com a segurança dos pequenos, lembre-se que os laços familiares são muito 

importantes. Não é verdade quando dizem que uma mulher em situação de violência não é 

capaz de cuidar dos filhos ou que é culpada por expô-los à violência. Também não é verdade 

que afastar os filhos do autor de violência é a melhor solução sempre, muitos se transformam 

por causa dos filhos.

Ambos, mães e pais, precisam de apoio emocional e de estruturas diferentes para saírem do 

ciclo de violência. No caso dos pais precisam aprender novos modelos de masculinidade.  

Algumas famílias pensam em afastar os filhos da mãe e do ambiente de violência, mas tem 

outras formas de lidar com a situação: tente dar o suporte necessário para aquela mãe 

proteger a si e aos seus filhos. 

Toda mulher em situação de violência, ao avaliar se fica ou sai de uma relação, está se 

perguntando: “O que vai ser melhor para os meus filhos?”

Ajude a mãe a se manter em segurança, ofereça abrigo para ela e/ou para as crianças. Se 

puder, a ajude a se estruturar financeiramente. Fortalecer a autoestima da mulher e o laço 

entre mãe e filho é cuidar da família como um todo.

Cuidar da mãe é proteger os filhos. #CuidemosDelas #IsoladasSimSozinhasNão.



Post #15 - Conversando em família 

sofre violência de gênero

Como conversar sobre violência em família?

Mulheres que sofrem violência doméstica precisam muito do suporte familiar, mas, falar sobre o 

que está acontecendo pode ser muito difícil. Mais da metade das mulheres que já sofreram 

algum tipo de violência tem medo dos julgamentos, por vergonha ou por ameaças dos parceiros, 

e portanto não fazem nada depois das violências que sofreram.

Mas, para aquelas que tem coragem de falar e pedir ajuda, a família e os amigos são 

fundamentais. Se você está sofrendo violências de qualquer tipo, ou se souber que alguém da 

sua família está, quando for conversar sobre isso, não esqueça: é um grande ato de coragem 

quando a mulher fala sobre violência no relacionamento.

Para ajudá-la, neste momento a família deve focar nos fatos que são importantes e expressar 

suas preocupações. Vamos evitar fazer julgamentos ou repreender a mulher que precisa tanto 

do seu apoio, okay?

Entenda também que cada pessoa pode ter reações diferente: a mulher que sofreu a agressão 

pode expressar culpa ou até afeto pelo parceiro enquanto a família sente apenas raiva. Ao invés 

de focar em dissuadir alguém da sua visão, foque naquilo que é possível fazer para deixar a 

família em segurança.

Tente perceber as necessidades de cada um: O que a mulher e as crianças precisam? Quais 

dessas coisas são mais urgentes? O que a família pode ou não pode fazer? Como cuidar de 

todos?

“Quando falamos a partir das necessidades, os conflitos se tornam um campo de criação de 

soluções."

Entender o ciclo da violência - as tensões, o momento da agressão e a “lua-de-mel” que vem 

antes das novas tensões - é super importante para a família saber como e quando intervir.

Quando nos unimos, juntamos forças para enfrentar os conflitos que acontecem nos lares. Isso 

serve para todas as famílias.  #CuidemosDelas #IsoladasSimSozinhasNão.



Post #16 - Esteja sempre atento
IDENTIFICANDO SINAIS DE VIOLÊNCIA

Se você acha que alguém da sua família ou alguma amiga pode estar sofrendo 

violência calada, existem alguns sinais que podem ser observados mesmo por 

chamada de vídeo:

-Tem dificuldade de falar com ela? Tente identificar se o(a) parceiro(a) pode 

estar controlando a comunicação dela.

- “Ei, liga o vídeo para eu te ver!”. Pode ser que a pessoa evite falar por vídeo 

para esconder as marcas ou outros sinais. Deixe o convite de conversarem por 

imagem sempre que puder. Se o pedido for negado várias vezes, também é um 

sinal que merece atenção.

-Quando falar por vídeo, note se há coisas quebradas na casa.

-Para saber se as coisas estão bem, não é necessário perguntar sobre o 

relacionamento. Fale sobre suas preocupações em relação a ela: Como tem se 

sentido? Tem dormido bem? Está se alimentando direito?

- Se coloque à disposição para ajudar ou conversar. 

Você pode estar em casa, mas não está sozinha.  #CuidemosDelas

#IsoladasSimSozinhasNão



Post #17- alterações Como 

superar hesitações

“Queria ajudar mas tenho medo de piorar a situação.”

Em briga de casal, às vezes é preciso meter a colher. Mas como saber quando e 
como fazer? Algumas pessoas sentem medo de piorar a situação e esta é uma 
preocupação que tem razão de ser. 

Pensando nas incerteza que nos impedem de oferecer ajuda ou denunciar violências 
que acontecem ao nosso lado, separamos reflexões que podem nos ajudar a superar 
nossas hesitações.

“Posso piorar as coisas?” Começar mostrando suas preocupações, sem uma atitude 
agressiva ou julgadora é uma forma de evitar que sua interferência gere novos 
conflitos.

“Mas ela não quer terminar com ele”. O ciclo da violência faz com que seja muito difícil 
sair de um relacionamento abusivo. Mas, isso não significa que ela quer continuar nele 
ou continuar sendo agredida. Tente ajudá-la a se manter segura e a pedir ajuda, 
estando ou não naquele relacionamento.

“Não quero prejudicá-lo”: Foque em ajudá-lo a se responsabilizar e mudar de 
comportamento. O ciclo da violência costuma piorar com o tempo e ele pode fazer 
algo que vai prejudicá-lo ainda mais.

“Tenho medo que ele se volte contra mim”: nesse caso, não tente intervir sozinha, 
busque ajuda de um profissional, agente de segurança ou  psicólogo. Eles podem te 
ajudar a planejar uma abordagem segura.

Não meter a colher é escolher um lado, o lado do agressor.

Impedir que a violência se perpetue contra mulheres e meninas é da conta de todas e 
todos. #IsoladasSimSozinhasNão #CuidemosDelas



Post #18- Transformação 

Masculina

Homens são pais, filhos, maridos, irmãos e/ou amigos de mulheres a quem amam e querem 

bem e em segurança.

Mas se querem parar o ciclo da violência contra as meninas e mulheres, não basta evitar ou 

punir a agressão física. É preciso romper com todas as pequenas violências que levaram até 

ela: xingamentos, chantagens, explosões de raiva… Podem trocar tudo isso por mais escuta, 

amor e cuidado no dia a dia .

Encaixotar os sentimentos, agir agressivamente, nada disso é “coisa de homem de verdade”. 

Homens podem ser muito mais quando se libertam desses estereótipos limitadores.

“Eu não sou um homem que cometeu violência, mas quero ajudar!” Venha! Aqui algumas 

coisas simples que podem gerar a transformação no nosso dia a dia:

1. Escute as mulheres; procure, de verdade, entender as necessidade delas e como 

você poderia contribuir. 

2. Converse com os homens ao seu redor. Experimente falar dos seus medos, 

inseguranças e sonhos. Quem sabe vocês não tem anseios em comum? 

3. Quando notar colegas agindo de um jeito destrutivo, fala com ele. Busquem, juntos, 

novos significados para “agir como homem”.

Podemos refletir: O que é ser homem para mim? O que eu aprendi com meu pai? Que 

homem EU quero ser? O que eu quero ensinar para meus filhos?

Caso você já tenha agido violentamente dentro de um relacionamento, lembre-se que a 

violência não te define e depende de você mudar e aprender a agir de outra forma. O 

primeiro passo é assumir a responsabilidade pelas suas ações.

Grupos de homens ou rodas de conversa são um espaço poderoso para a transformação 

masculina. Você pode encontrar mais informações sobre isso em 

papodehomem.com.br/sem-violência.

Vamos construir juntos por um mundo mais seguro para todas e todos #CuidemosDelas

#IsoladasSimSozinhasNão

http://www.papodehomem.com.br/sem-viol%C3%AAncia


Post #19- Enfrentamento coletivo
Para acabar com as violências contra meninas e meninos precisamos lutar juntos e 

juntas de todas as formas possíveis: conversando sobre as diferentes formas de 

violência, reconhecendo os sinais para saber o que fazer diante dessas violências, 

denunciando quando necessário e incentivando as transformações masculinas.

É assim que vamos, coletivamente, trabalhar para que mulheres e meninas 

tenham acesso ao suporte que necessitarem e que sejam compreendidas, 

apoiadas e tratadas com justiça quando procurarem ajuda ou relatarem abusos. 

Queremos um mundo em que:

Elas vivam relacionamentos saudáveis e uma vida sem violência. Mas aquelas que 

precisem pedir ajuda, ou queiram denunciar, sejam tratadas e acolhidas com 

respeito. 

As crianças sejam prioridades absolutas no que tange seu direito à uma vida sem 

violência assim como manda a Constituição.

Esse momento seja uma oportunidade para conhecer e cuidar das vizinhas e 

prestar atenção em possíveis sinais de violência doméstica. 

Famílias ofereçam apoio emocional ou abrigo às mulheres sobreviventes da 

violência, quando preciso. 

Homens exercitem novos significados para aquilo que é “ser homem de verdade” e 

assumam revejam suas ações quando julgarem necessário.

A sociedade brasileira caminhe em direção à relações mais afetuosas, saudáveis e 

que cultive o cuidado das pessoas.

O enfrentamento da violência contra as mulheres e meninas é responsabilidades 

de todas e todos. 

#IsoladasSimSozinhasNão #CuidemosDelas



Post #20- Queremos 

todas em segurança

Queremos todas em segurança

O cuidado com a vida das nossas amigas, irmãs, mães, tias, filhas, avós é responsabilidade de 

todos e todas.

Com a pandemia, além do vírus, os números mostraram que a violência contra mulheres e meninas 

durante o isolamento era mais um risco para a vida das mulheres no Brasil e no mundo.

Queremos que todas possam estar em segurança e estamos aqui para te ajudar.

Se precisar de ajuda, adicione a amiga virtual no whatsapp: (11) 94494-2415

Se você conhece alguém que sofre violência:

• Esteja sempre presente, escute sem julgar.

• Conheça os sinais e ciclo da violência.

• Mostre que ela não está sozinha. Ofereça um ombro amigo.

• Caso ela queira denunciar, se ofereça para ir junto.

Se você sofre violência:

• A culpa não é sua!

• Procure sua rede de apoio.

• Procure ajuda especializada.

• Você também pode usar o Ligue 180.

• Denuncie quando se sentir preparada.

O Instituto Avon e mais 16 parceiros da iniciativa privada criamos programa que se propõe a 

facilitar o pedido de ajuda e ser uma ponte entre as necessidades das mulheres e os recursos 

disponíveis para apoiá-las. Acesse bit.ly/sozinhasnao para saber mais.

Seguimos juntas! Juntas de um jeito diferente. #IsoladasSimSozinhasNão #CuidemosDelas

http://bit.ly/sozinhasnao
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