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Tema do mês: A luta da mulher por igualdade de gênero

Atualmente no Brasil quase uma em cada cinco mulheres já foi vítima de algum tipo de violência
doméstica. Em 2018, 27,4% das brasileiras afirmam ter sofrido alguma experiência de assédio e
violência, o que representa mais de 16 milhões de mulheres. E em geral o agressor está próximo: em
mais de 90% dos casos, o feminicídio é cometido por homens com quem a vítima possuía uma relação
afetiva. 
 
A violência contra as mulheres é entendida não como um problema de ordem privada ou individual,
mas como um fenômeno estrutural, de responsabilidade da sociedade como um todo. Sendo assim, o
debate em torno do tema é essencial. 
 
É por isso que o boletim deste mês, onde se comemora o mês da Mulher, tem como tema a luta das
mulheres pela igualdade de gênero.

Dicas de leitura  
 
Para saber mais sobre o tema da luta das mulheres por igualdade de gênero, confira as
publicações disponíveis em nossa Biblioteca Virtual: 
 
Publicações

Infográfico - violência contra mulher
Cartilha Mulheres de São Paulo
Mulher - Viver em São Paulo
Linha de cuidado de atenção integral a saúde da pessoa em situação de violência

Artigos, dissertações e teses

Quebradas feministas: estratégias de resistência nas vozes das mulheres negras e
lésbicas negras na periferia sul da cidade de São Paulo
Os sentidos de futuro para jovens negras: por caminhos do Capão redondo e Jardim
Ângela
A mobilidade das mulheres na cidade de São Paulo – padrões diferentes e políticas
homogêneas

https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=bJ-GrF2ZZs-lMF0o5MhYPKHJQvwPJgTvAhe2zRhyMVBZ5rhXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fsites%2fceapg.fgv.br%2ffiles%2finfografico-_violencia_contra_mulher.pdf
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=bJ-GrF2ZZs-lMF0o5MhYPKHJQvwPJgTvAhe2zRhyMVBZ5rhXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fsites%2fceapg.fgv.br%2ffiles%2finfografico-_violencia_contra_mulher.pdf
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=hd32PSDx8ofSOhsoC4SCFfUXI_KXYOdd35alDvPjQt9Z5rhXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fsites%2fceapg.fgv.br%2ffiles%2fmulheres_de_sao_paulo.pdf
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=acYleii7d7anJwS4wEWCt1qUrzQuwabbbbXe0uQVridZ5rhXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fsites%2fceapg.fgv.br%2ffiles%2fviver_em_sp_mulher_2019.pdf
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=-pfKE50qMgs4BF1MxohSKUfERCf_Lg_Lyavxe93-gCpZ5rhXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fsites%2fceapg.fgv.br%2ffiles%2fu60%2fconsulta_publica_registro_de_violencias.pdf
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=OG4dXy4FIouKTFJiZSnrm4GuD2MutUq7XbbNqMOjozZZ5rhXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fsites%2fceapg.fgv.br%2ffiles%2fsulamita_jesus_e_assuncao.pdf
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=Fm1kZZ9Br_AwaiH4LDPvGYzK0mF4f33VOI2PwvDXaLtZ5rhXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fsites%2fceapg.fgv.br%2ffiles%2f2014_mendes.pdf
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=54U1LR1QtCnjz4CFXyV6zNCi7njKBWCpn1-wwAvCVfhZ5rhXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fsites%2fceapg.fgv.br%2ffiles%2fu88%2fmobilidade_urbana_de_mulheres.pdf
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As múltiplas dimensões da participação grupal: um estudo de caso sobre um clube de
mães na Zona Sul de São Paulo

Vídeos

A Vida DoLadodeCá - Mulheres: Pulso firme e unhas feitas - parte 1
A Vida DoLadodeCá - Mulheres: Pulso firme e unhas feitas - parte 2

Manifestos de atores do M'Boi Mirim

Manifesto Marielle Vive!!!
Nota pública - Fórum em Defesa da Vida

Mulheres da periferia

Blog Fala Guerreira
Revista Amazonas

Em debate: Violência contra a mulher

https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=2484T06TT6sGO8iKRgOz7k83uaCuErNTRqpIB6E8BrFZ5rhXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fsites%2fceapg.fgv.br%2ffiles%2fas_multiplas_dimensoes_da_participacao_grupal-_um_estudo_de_caso_sobre_um_clube_de_maes_da_zona_sul_de_sao_paulo.pdf
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=ombMlLZimG8y2Y7JOhnxvCwWyMZzoBF2Bj3rOAlD7T5Z5rhXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dgVkgG3Q9Kus
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=LKOrHL6hNQBXZMkzxLePk6HwDNu24K4sNt6kmo57LPxZ5rhXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dMsL0IHwVfcI
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=wi7qihHDrhlQCZGlBjBnD9VpZ13TJJtLJqlXLChaplVZ5rhXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fsites%2fceapg.fgv.br%2ffiles%2fu88%2fmanifesto_marielle_vive.jpg
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=1iCYOmhs3UHDkiyipcxMY0oD-hfujRq-rHWstxq2p9JZ5rhXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fsites%2fceapg.fgv.br%2ffiles%2fu88%2fnota_publica_-_fdv_13032019.pdf
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=cCfDnFquzwzDYh4bdS10Zh0Yydj3CwP3rqRKcxAMmvBZ5rhXF9PWCA..&URL=http%3a%2f%2fblogfalaguerreira.blogspot.com%2f
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=tHvXavk4usXuzaA-yUgWgxCQLIZWHDqq5flvry7V9TC8R7tXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.revistaamazonas.com%2f
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A segunda edição da pesquisa “Visível e Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”, elaborada
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e pelo Instituto Datafolha, revela que a redução
dos índices de violência contra a mulher ainda é um desafio para o Brasil. 
  
A pesquisa levantou informações sobre a percepção da violência contra a mulher e sobre a vitimização
sofrida segundo os tipos de agressão, o perfil da vítima e as atitudes tomadas frente à violência.   
  
Resultados 
  
27,4% das mulheres entrevistadas, declararam ter sofrido algum tipo de assédio e/ou violências física e
psicológica ao longo de 2018. Isto significa dizer que 16 milhões de mulheres brasileiras com 16 anos
ou mais sofreram violência ao longo do último ano. 
  
Outro dado extremamente preocupante diz respeito a quem foi o autor do episódio mais grave de
violência. Os dados revelam que em 76,4% das situações as mulheres entrevistas indicaram que o
agressor era conhecido. Dos vínculos mais citados: namorado/cônjuge/companheiro como o principal
perpetrador (23,8%), ex-namorados e ex-companheiros (15,2%) e vizinhos (21,1%). 
  
Apenas 10% relatam ter buscado uma delegacia da mulher após o episódio mais grave de violência
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sofrida no último ano. Infelizmente 52% das mulheres alegam não ter feito nada, mesmo percentual da
pesquisa realizada dois anos antes, na evidência do desafio posto para a proteção das mulheres em
situação de violência. 
  
De acordo com os autores da pesquisa, a violência é uma variável presente no cotidiano das mulheres
brasileiras e superá-la envolve o acolhimento da vítima, o acesso à justiça, a punição do agressor, mas
também estratégias de prevenção que trabalhem a origem de todas essas diferentes manifestações de
violência. Ou seja, qualquer política que se pretenda efetiva no enfrentamento da violência contra as
mulheres precisa, necessariamente, incluir um componente que busque suas raízes culturais e a
necessidade de desconstrução das normas sociais que contribuem para a desigualdade de gênero. 
  
Além dos dados desta pesquisa, o relatório elaborado pelo FBSP e pelo Instituto Datafolha - “Visível e
Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil” - apresenta textos analíticos em diferentes perspectivas
que buscam uma reflexão sobre os mecanismos possíveis e necessários para a superação da violência
contra a mulher.  
 
Confira o relatório completo aqui 
  
Para mais informações, acesse o site do FBSP.

Encontros dos Fóruns e Redes 
 
Todos os meses ocorrem na região diversos fóruns e encontros de redes de coletivos ou serviços.
Confira a lista dos próximos encontros aqui.

Acontece na região 
 
Ato Marielle Vive! 
Confira aqui como foi o ato, ocorrido no dia 14/03 

https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=_XsyRKJHN2unf9GPzCFKyV8cWW9BDOrmO9-TAwHYT2e8R7tXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fsites%2fceapg.fgv.br%2ffiles%2frelatorio_violencia_contra_mulher_fbsp2018.pdf
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=-0Sh8T-plvAyf-Ath_mmFiuAbaIANJFxtnUjKwe67i68R7tXF9PWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.forumseguranca.org.br%2f
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=WJdQ9bUigFDxHQPhs27P98UrqD9qjuoq4tMIFhfUZaa8R7tXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fsites%2fceapg.fgv.br%2ffiles%2fu88%2fforuns_e_redes_m_boi_agenda.pdf
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=5WlXyJ3W3rP-ItZEG5Uq2Xwr_c-l6aXqlUQFecGrh5e8R7tXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.desenrolaenaomenrola.com.br%2fnoticia%2f579%2fmoradores-do-jardim-angela-marcham-pelo-direito-a-vida-das-mulheres.html
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Revista Amazonas debate: a situação das mulheres encarceradas 
31/03 no CDHEP Campo Limpo 

 
 
Ciclo de debates - Ubuntu 
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Para saber das noticias e eventos da região de M' Boi acesse: 
https://www.desenrolaenaomenrola.com.br/   
http://periferiaemmovimento.com.br/   

O que é a Estação M'Boi? 
 
A Estação de Pesquisa Urbana de M’Boi é uma plataforma de informações, relações e vínculos
organizacionais que agrega pesquisadores trabalhando com questões urbanas na região do M'Boi
Mirim e Campo Limpo, zona sul da cidade de São Paulo. A plataforma tem como objetivo maximizar as
sinergias entre diferentes temáticas urbanas, tanto por meio da troca de informações quanto pela
promoção do desenvolvimento territorial local. 
 
Acesse o nosso site e descubra mais sobre o trabalho da Estação

Sobre o nosso boletim eletrônico 
 
Todo mês, a Estação produz e circula um boletim eletrônico que tem como objetivo contribuir para o
fortalecimento das discussões na região e sobre a região e dar visibilidade às atividades que
acontecem no território. 
A cada boletim elegemos um tema para colocar em discussão e a partir dele indicamos leituras de
documentos e publicações disponíveis na Biblioteca virtual. O tema deste mês é A luta das mulheres
pela igualdade de gênero. Na seção "Em Debate", propomos a discussão de temas relevantes ao
território. Este mês o tema é Violência contra a mulher. Por fim, divulgamos os eventos que ocorrerão
na região.

Acesse a biblioteca virtual! 

https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=aoLjCJBBL60tMVSQ1w8iSUIR7Sx6-Gbd6-S6EEXH_Di8R7tXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.desenrolaenaomenrola.com.br%2f
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=xnJoLc06HqX8XjhJ4gtDjVp-4kc2-6Owdo-o_-M6hAK8R7tXF9PWCA..&URL=http%3a%2f%2fperiferiaemmovimento.com.br%2f
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=Q1Vq-zaxi5g3PBJvC3EdBtVBykvIn3xLapbzKYhx2Ca8R7tXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fm-boi%2fsobre-estacao
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No site da Estação M'Boi estão reunidos documentos de trabalho, publicações, relatórios, mapas
e uma série de outros documentos sobre a região Sul da cidade de São Paulo. São documentos
que a equipe da Estação encontrou em seus estudos e outros que recebemos de moradores,
profissionais e ativistas que atuam na região. Se você tem algum relatório, tabela, TCC,
dissertação ou outro documento que ache importante circular, nos envie através do email
ceapg.estacaomboi@fgv.br. A biblioteca virtual é  coletiva, é de todas e todos!
Visite a biblioteca

Construa conosco esta plataforma :) 
  
O site da Estação M'Boi é de uso coletivo, feito por todos e para todos. Venha construir conosco
este espaço! Você pode contribuir enviando documentos, fotos, mapas, publicações acadêmicas,
artigos, dados ou outros materiais sobre a região Sul de São Paulo, que serão disponibilizados
na biblioteca virtual da Estação. 
 
Você pode entrar em contato conosco através do email: ceapg.estacaomboi@fgv.br
 

Copyright © *Centro de Estudos em Administração Pública e Governo, All rights reserved. 
 

Nosso contato é: 
Centro de Estudos em Administração Pública e Governo 

Av. Nove de Julho, 2029 11o andar 
São Paulo, SP 01332-000 

Brasil 
 

Se você não quiser mais receber este boletim, escreva para ceapg.estacaomboi@fgv.br e lhe retiraremos
da lista

https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=1QnpRr86NqG0tzuuGRkZoFThT0lFP98JqWYAshVf0I68R7tXF9PWCA..&URL=mailto%3aceapg.estacaomboi%40fgv.br
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=9WfTIifdNLnGQuzynws4xXRuvU-ZUQD76pSgM3BmFoW8R7tXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fceapg.fgv.br%2fbiblioteca-virtual
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=_aTJ5iSdskWp-iOiT9nNQT5c1-tGYhb7VUL_EC87ul68R7tXF9PWCA..&URL=mailto%3aceapg%40fgv.br
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=2thnxXzaBIBtLi4beNJ3Vpa5v4bsvog1WdJOr5Kg-tG8R7tXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fmaps.google.com%2f%3fq%3dAv%2b9%2bde%2bjulho%2c%2b2029%2b11o%2bandar%2bSao%2bPaulo%2b%2c%2b%2bSp%2b01332-000%2bBrazil%26entry%3dgmail%26source%3dg
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=2thnxXzaBIBtLi4beNJ3Vpa5v4bsvog1WdJOr5Kg-tG8R7tXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fmaps.google.com%2f%3fq%3dAv%2b9%2bde%2bjulho%2c%2b2029%2b11o%2bandar%2bSao%2bPaulo%2b%2c%2b%2bSp%2b01332-000%2bBrazil%26entry%3dgmail%26source%3dg
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=2thnxXzaBIBtLi4beNJ3Vpa5v4bsvog1WdJOr5Kg-tG8R7tXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fmaps.google.com%2f%3fq%3dAv%2b9%2bde%2bjulho%2c%2b2029%2b11o%2bandar%2bSao%2bPaulo%2b%2c%2b%2bSp%2b01332-000%2bBrazil%26entry%3dgmail%26source%3dg
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=2thnxXzaBIBtLi4beNJ3Vpa5v4bsvog1WdJOr5Kg-tG8R7tXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fmaps.google.com%2f%3fq%3dAv%2b9%2bde%2bjulho%2c%2b2029%2b11o%2bandar%2bSao%2bPaulo%2b%2c%2b%2bSp%2b01332-000%2bBrazil%26entry%3dgmail%26source%3dg
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=2thnxXzaBIBtLi4beNJ3Vpa5v4bsvog1WdJOr5Kg-tG8R7tXF9PWCA..&URL=https%3a%2f%2fmaps.google.com%2f%3fq%3dAv%2b9%2bde%2bjulho%2c%2b2029%2b11o%2bandar%2bSao%2bPaulo%2b%2c%2b%2bSp%2b01332-000%2bBrazil%26entry%3dgmail%26source%3dg
https://webmail.fgv.br/owa/ceapg.estacaomboi@fgv.br/redir.aspx?C=1QnpRr86NqG0tzuuGRkZoFThT0lFP98JqWYAshVf0I68R7tXF9PWCA..&URL=mailto%3aceapg.estacaomboi%40fgv.br
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