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RESUMO 
 

Fornari LF. Potencialidades e limites do jogo Violetas para o enfrentamento da 
violência de gênero. 2017. Projeto de Pesquisa (Doutorado) – Escola de 
Enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 
Introdução: O objeto desta pesquisa são as potencialidades e os limites do jogo 
Violetas para enfrentamento da violência de gênero. A violência contra a mulher é 
um fenômeno social, complexo e historicamente construído. Está baseada nas 
relações de poder estabelecidas entre homens e mulheres. É responsável por 
provocar danos psicológicos, físicos e sociais à saúde e qualidade de vida de quem 
a vivência. Devido à sua complexidade, requer dos profissionais que atuam nos 
serviços de atendimento as mulheres em situação de violência um conhecimento 
generificado, que visa à desnaturalização das violações e promoção da 
emancipação das mulheres envolvidas. Para tanto, se faz necessária a utilização de 
ferramentas e estratégias educativas inovadoras que estimulam a compreensão da 
violência de gênero. Nesta perspectiva, o jogo Violetas mostra-se como uma 
tecnologia educativa que possibilita aos jogadores uma aproximação com a temática 
da violência de gênero, pois aborda elementos que permitem subsidiar o 
desenvolvimento e a implementação de medidas de enfrentamento para as 
mulheres em situação de violência. Objetivo: Compreender as potencialidades e os 
limites do jogo Violetas para o enfrentamento da violência de gênero. Método: 
Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, de abordagem qualitativa. A 
aproximação e a compreensão do objeto de pesquisa serão realizadas a partir das 
categorias analíticas de gênero, violência de gênero e educação crítico-
emancipatória, ancoradas no materialismo histórico e dialético. A pesquisa terá 
como cenário de investigação as unidades em funcionamento da Casa da Mulher 
Brasileira, localizadas em Brasília, Campo Grande e Curitiba. Os participantes da 
pesquisa serão os profissionais da Casa da Mulher Brasileira, responsáveis ou 
envolvidos no atendimento de mulheres em situação de violência. Os dados serão 
coletados a partir de Oficina de Trabalho Crítico-emancipatória, gravados, transcritos 
na íntegra e analisados segundo a proposta de Bardin para a emergência de 
categorias empíricas. A análise dos dados também contará com o apoio do Software 
WebQDA. O estudo será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo. Com este estudo pretende-se a 
compreensão do potencial do jogo Violetas na ampliação da consciência crítica dos 
profissionais para o enfrentamento da violência de gênero. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Violência contra a mulher. Gênero. Enfermagem. Educação  
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1 APRESENTAÇÃO 
 
 A minha aproximação com a temática da violência contra a mulher iniciou em 

2007, mediante o ingresso na graduação em Enfermagem. Participei do projeto de 

extensão universitária intitulado “Entre João e Maria: conversando com a Lei Maria 

da Penha”, da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, que apresentava 

como objetivo promover, divulgar e efetivar a Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, 

na região centro-sul do Paraná. 

 O ingresso nesse projeto possibilitou a minha primeira aproximação com o 

tema e as mulheres em situação de violência doméstica. A experiência cotidiana nas 

ações de extensão universitária permitiu conhecer as diferentes interfaces desse 

fenômeno social, que na maioria dos casos, está restrito ao contexto da vida 

privada. 

 Em 2008, participei de outro projeto de extensão universitária, que tinha como 

objetivo capacitar enfermeiros e agentes comunitários da Atenção Primária a Saúde 

(APS) do município de Guarapuava, Paraná, para atendimento de mulheres em 

situação de violência doméstica. A capacitação revelou que essa problemática não 

era considerada relevante para os participantes, porquanto a maioria entendia a 

violência contra a mulher como um problema exclusivamente social e não de saúde. 

 Em 2010, optei por desenvolver a monografia de conclusão de curso sobre 

violência institucional perpetrada contra as mulheres nos serviços de Atenção 

Primária à Saúde (APS). Constatei que as mulheres não estavam vulneráveis 

apenas à violência praticada por parceiros ou familiares, os profissionais de saúde 

também poderiam ser responsáveis por violações dos direitos das usuárias. 

 Partindo da assistência realizada pelas enfermeiras às mulheres, percebi a 

necessidade de investigar a percepção dessas profissionais, bem como das 

usuárias, sobre a violência institucional na APS. Essa pesquisa permitiu constatar 

que esse tipo de violência está presente nos serviços de saúde e em algumas 

situações é perpetrada pela enfermeira, entretanto, sua expressão geralmente é 

velada e marcada pela invisibilidade. 

 Após finalizar a graduação, em 2011, comecei a trabalhar como enfermeira na 

área hospitalar. Na prática profissional me deparei com o atendimento de casos de 

mulheres que procuravam apoio após sofrer violência doméstica. Minha inquietação 

em relação ao enfrentamento desse problema recorrente me fez perceber a 
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importância de dar prosseguimento ao processo de construção do conhecimento 

sobre o tema. Diante disso, optei por retornar para a academia, com o intuito de 

realizar o Mestrado. 

 Em 2013, ingressei no Mestrado Acadêmico em Enfermagem da Universidade 

Federal do Paraná, que me possibilitou investigar a violência sexual contra as 

mulheres e o seu percurso de resiliência, a fim de compreender como as vítimas 

conseguiam enfrentar a experiência traumática vivida e seguir adiante. 

 Os resultados dessa pesquisa revelaram que o percurso de resiliência não 

depende exclusivamente das mulheres que vivenciaram a situação de violência 

sexual, mas requer a presença de uma rede de apoio, formada por familiares, 

amigos e serviços especializados no atendimento às vítimas. 

 A fim de dar continuidade à construção do conhecimento sobre a violência 

contra as mulheres, em 2015, ingressei no Doutorado Acadêmico em Enfermagem 

da Universidade de São Paulo, concomitantemente ao início da minha participação 

no grupo de pesquisa Gênero, Saúde e Enfermagem (GSE). As discussões e as 

produções científicas oriundas do grupo de pesquisa possibilitaram a delimitação do 

tema e do objeto de estudo do presente projeto de pesquisa. 
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2 INTRODUÇÃO  
 

2.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 
 

As diferenças entre homens e mulheres não estão restritas aos aspectos 

biológico que determinam características específicas ao sexo masculino e ao sexo 

feminino. Também é possível percebe-las nos atributos sociais que definem o ser 

homem e o ser mulher na sociedade, marcados principalmente pelas relações 

sociais e pelas relações de poder. 

As relações de poder historicamente construídas de modo desigual entre 

homens e mulheres são responsáveis por incitar situações de violência, que se 

expressam de diferentes maneiras na vida das mulheres, independente da classe 

social, raça-etnia e geração, tanto no espaço público como privado (Brasil, 2011). 

São também responsáveis por desencadear danos para a saúde e qualidade de vida 

de quem as vivenciam. 

A desigualdade nas relações de gênero se expressa por meio da 

subalternidade, evidenciando desvalorização e desempoderamento feminino, em 

diferentes espaços, como no âmbito doméstico, do trabalho e das religiões, entre 

outros. Diante disso, a violência contra a mulher se apresenta como consequência 

máxima desta subalternidade, na medida em que traz no seu bojo a violação dos 

direitos humanos das mulheres (Brasil, 2013a). 

No mundo, a prevalência de violência contra a mulher perpetrada por 

parceiros íntimos e não-íntimos varia de 27,2% a 45,6%. Do total de assassinatos de 

mulheres, 38% são provocados por parceiros íntimos. Além disso, 42% das 

mulheres que sofreram violência física ou sexual apresentam lesões decorrentes 

das agressões (WHO, 2013). 

 O Brasil é o quinto país do mundo com maior número de assassinatos de 

mulheres, com uma taxa de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres. Entre os anos de 

2003 e 2013, houve um aumento de 21%, indo de 3.937 para 4.762 vítimas do sexo 

feminino. Em 2013, as mortes revelam o homicídio de 13 mulheres por dia 

(Waiselfisz, 2015).  

 No primeiro semestre de 2015, a Central de Atendimento à Mulher registrou 

32.248 relatos de violência contra a mulher no Brasil. Destes, 51,16% foram de 
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violência física, 30,92% psicológica, 7,13% moral, 4,23% de cárcere privado, 4,06% 

de violência sexual, 1,95% de violência patrimonial, e 0,55% de tráfico de pessoas 

(Brasil, 2015a).  

 Estudo realizado em Rio Branco, no Acre, com mulheres vítimas de agressão 

e homicídio, utilizando registros do Sistema de Informação de Mortalidade, entre os 

anos de 2002 e 2010, revela o impacto desse problema na produtividade das 

mulheres. O número de anos potenciais de vida perdidos devido à violência foi 

elevado na faixa etária de 21 a 25 anos (753 anos) e, em relação ao homicídio, foi 

maior na terceira década de vida (1.427 anos) (Amaral; Amaral; Amaral, 2013). 

 A violência contra a mulher não se restringe às mulheres vitimadas, pois as 

questões de gênero perpassam as dimensões singular, particular e estrutural da 

realidade objetiva. Assim, a análise e interpretação desse fenômeno social requer 

um olhar ampliado para as contradições que se expressam nessas dimensões, no 

sentido de promover o enfrentamento dessa problemática a partir da intervenção, 

com vistas à transformação dessa realidade. 

 Para Egry (1996), as intervenções na realidade objetiva resultam do seu 

desdobramento em três dimensões: estrutural, particular e singular. A dimensão 

estrutural está relacionada à capacidade produtiva, às relações de produção, à 

formação econômica e social, e às formas político-ideológicas presentes na esfera 

maior da sociedade. A dimensão particular está associada aos processos de 

reprodução social, expressos principalmente pelos perfis socioeconômicos e 

epidemiológicos de grupos ou estratos sociais. A dimensão singular está pautada 

nos processos que influenciam o adoecer e morrer, assim como o desenvolvimento 

bio-psíquico mediante a participação individual do ser humano na sociedade. 

 Em geral, no fenômeno da violência contra a mulher, a dimensão singular diz 

respeito às mulheres que vivenciam as violações ou aos serviços de atendimento 

especializados. A dimensão particular está ligada aos grupos sociais nos quais 

essas mulheres estão inseridas, influenciados pelas categorias sociais de gênero, 

geração, raça-etnia e classe social. Por fim, a dimensão estrutural está relacionada 

as políticas públicas destinadas para a prevenção e enfrentamento da violência 

contra a mulher. 
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2.1.1 As políticas públicas de enfrentamento da violência de gênero  
 

O enfrentamento das situações de violência contra a mulher, assim como das 

desigualdades nas relações de gênero, requer a participação dos cidadãos 

concomitantemente à responsabilização do Estado para a garantia dos direitos 

humanos das mulheres, mediante a elaboração e implementação de políticas 

públicas, e a criação e manutenção de serviços de apoio.  

 Sobre a violência contra a mulher, o Estado brasileiro é signatário de duas 

importantes convenções internacionais que visam ao seu enfrentamento: a 

Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a 

Mulher (1979) e a Convenção de Belém do Pará (1994). 

 A Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra 

a Mulher (Cedaw), de 1979, propõe para os Estados Membros a condenação e a 

eliminação da discriminação contra a mulher nas esferas política, social, econômica 

e cultural, por meio de leis que garantam a igualdade entre homens e mulheres, a 

proteção jurídica dos direitos da mulher e o acompanhamento das autoridades e 

instituições públicas a fim de que atuem em conformidade com a legislação (Brasil, 

2016a). 

 A Convenção de Belém do Pará, de 1994, compreende a violência contra a 

mulher como qualquer ato ou conduta baseada nas relações de gênero, responsável 

por gerar dano ou sofrimento psicológico, físico ou sexual, ou até morte, tanto na 

esfera pública quanto na privada. Além disso, os Estados Membros são 

responsáveis pela adoção de políticas para prevenção, punição e erradicação da 

violência contra a mulher (Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 2016). 

 Ainda no que se refere às políticas públicas nacionais de enfrentamento a 

violência contra a mulher, destaca-se a criação da primeira Delegacia da Mulher, em 

1985, na cidade de São Paulo, como resposta à demanda dos movimentos 

feministas e de mulheres, a fim de investigar e punir os crimes cometidos contra as 

mulheres por meio de atendimento diferenciado (Brasil, 2010). 

 No âmbito da saúde houve a promulgação da Lei n° 10.778, em 2003, que 

estabelece a notificação compulsória para os casos de violência contra a mulher 

atendidos em serviços de saúde públicos e privados, com o intuito de garantir a 

identificação dos agravos e o sigilo das informações (Brasil, 2003). 
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 Em 2006, foi elaborada a Política Nacional de Enfrentamento à Violência 

contra as Mulheres, com base no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 

gerado a partir da I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, realizada 

em 2004. A Política compreende a violência contra a mulher como um fenômeno 

complexo, que requer abordagem intersetorial e multidimensional, no sentido de 

estabelecer medidas de prevenção, assistência e enfrentamento da problemática 

(Brasil, 2011). 

 No mesmo ano, foi promulgada a Lei n° 11.340, também conhecida como Lei 

Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, determina a instituição dos Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, e medidas de assistência e proteção às 

vítimas (Brasil, 2006). 

 Em 2007, foi lançado o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra 

as Mulheres, que considera a prevenção, assistência, proteção e garantia dos 

direitos das mulheres em situação de violência e a punição dos agressores. 

Também ressalta a composição de uma rede de atendimento com a inserção das 

áreas da saúde, justiça, segurança pública e assistência social (Brasil, 2011). 

 Em 2013, foi criado o Decreto n° 8.806 que institui o Programa Mulher: Viver 

sem Violência, com o objetivo de integrar e ampliar os serviços públicos existentes e 

que compõe a rede de atendimento as mulheres em situação de violência, a partir 

da articulação dos serviços especializados na área da saúde, justiça, rede 

socioassistencial e promoção da autonomia financeira (Brasil, 2013b). 

 O Programa Mulher: Viver sem Violência prevê a implementação das Casas 

da Mulher Brasileira, que configuram espaços públicos com a presença dos 

principais serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de 

violência, a fim de oferecer assistência multidisciplinar. Também, destaca a 

capacitação das equipes desses serviços sobre os temas relacionados às relações 

de gênero (Brasil, 2013b). 

 Por fim, em 2015, foi criada a Lei n° 13.104, que compreende o feminicídio 

como situação que apresenta a capacidade de qualificar o crime de homicídio 

simples, uma vez que considera a exposição do sexo feminino à violência doméstica 

e familiar e à experiência de situações de menosprezo e discriminação em relação 

aos homens (Brasil, 2015b). 
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2.1.2 A violência de gênero e seu enfrentamento nos serviços de atendimento 
às mulheres envolvidas 
 
 A implementação e a efetivação das políticas públicas no que se refere ao 

enfrentamento da violência contra a mulher ocorre por meio da criação de serviços 

de atendimento especializados, que possam contribuir para a promoção da 

autonomia, do empoderamento e da emancipação das mulheres vitimadas. 

 A criação de serviços especializados visa ao fortalecimento da rede de 

atendimento às mulheres envolvidas, uma vez que a violência é um fenômeno social 

complexo que requer a participação de diversos setores para seu enfrentamento. Os 

setores da saúde, educação, assistência social e justiça destacam-se como 

fundamentais para o desenvolvimento de intervenções que promovam a igualdade 

de gênero, o empoderamento feminino e a garantia de assistência àquelas que 

foram de alguma forma violentadas. Portanto, o enfrentamento relaciona-se ao 

combate, à prevenção, à assistência e promoção dos direitos humanos das 

mulheres (Brasil, 2013a). 

 Neste contexto, ressalta-se a necessidade de articulação entre os diversos 

setores e, concomitantemente, entre os serviços especializados no atendimento das 

mulheres em situação de violência. Para tanto, destaca-se a formação e a 

qualificação dos profissionais que atuam nesses locais. 

 Bandeira (2014) verificou que as Delegacias Especializadas no Atendimento à 

Mulher (DEAM) e demais serviços públicos destinados ao enfrentamento da 

violência contra a mulher apresentam restrições no atendimento das usuárias e na 

capacitação e sensibilização dos profissionais, manifestadas principalmente pela 

reprodução de desigualdades de gênero e ineficiência na investigação e 

monitoramento dos casos. A reprodução de desigualdades de gênero nos serviços 

de atendimento pode ser justificada pelas percepções das identidades masculina e 

feminina, que não são restritas às vítimas e aos agressores, mas, sobretudo, estão 

projetadas nos profissionais que atuam nesses locais. Para Almeida, Silva e 

Machado (2012), esse aspecto é influenciado pela naturalização da subalternidade 

das mulheres, que está associada à negligência dos casos. 

 O conhecimento sobre as dinâmicas de gênero fornece subsídios para a 

desconstrução das suas desigualdades reproduzidas nos serviços de atendimento 

especializados. Diante disso, Duarte e colaboradores (2015) afirmam que os 
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profissionais precisam receber qualificação para identificação das situações de 

violência e aprimoramento do pensamento crítico e reflexivo, desenvolvido a partir 

das diferenças socialmente estabelecidas entre os sexos. 

 Nos serviços de saúde, por exemplo, identifica-se o imperativo de que a 

mulher que busca atendimento precisa reconhecer e confessar a violência sofrida a 

fim de que suas necessidades de saúde sejam atendidas. Na maior parte dos casos, 

os profissionais apresentam aptidão para intervir em situações explícitas e objetivas. 

Em contrapartida, também expressam a invisibilidade do fenômeno e a valorização 

das demandas de rotina (Almeida; Silva; Machado, 2013). 

 Revisão integrativa sobre o uso da categoria gênero em periódicos nacionais, 

entre os anos 2000 e 2012, assinala que os profissionais de saúde são primordiais 

para o reconhecimento da violência, uma vez que as mulheres vitimadas geralmente 

procuram os serviços de saúde em decorrência de queixas físicas e psicológicas. 

Entretanto, o despreparo de uma parcela desses profissionais no que refere ao 

atendimento revela a reprodução de desigualdades de gênero (Duarte et al., 2015). 

 Estudo realizado por Leal, Lopes e Gaspar (2011), verificou que as ações das 

enfermeiras mediante situações de violência contra a mulher ficaram limitadas ao 

senso comum, expressas pelo sentimento de revolta, conforto e carinho pela mulher 

que buscou o serviço de saúde após agressão provocada pelo marido, namorado, 

companheiro ou conhecido. Também, se constatou uma prática profissional pautada 

no modelo tecnicista, orientada pela execução de protocolos clínicos, tornando 

limitada a motivação das mulheres para a construção da igualdade de gênero, da 

autonomia e da consciência crítica para enfrentamento da violência vivida 

(Rodrigues et al., 2014). 

 Evidencia-se a necessidade de qualificar os profissionais que realizam o 

atendimento de mulheres em situação de violência, no sentido de promover a 

visibilidade das questões de gênero, planejar uma assistência pautada no contexto 

de vida, valorizando a dimensão humana e social, e estimular o empoderamento 

feminino e o exercício da cidadania a partir da singularidade das experiências 

vividas por cada mulher (Rodrigues et al., 2014; Moreira et al., 2014). 

Além dos profissionais, os serviços de atendimento as mulheres precisam 

abordar conceitos associados aos direitos humanos e à igualdade de gênero, no 

sentido de desnaturalizar e desculpabilizar aquelas submetidas a situações de 
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violência, permitindo emanciparem-se da opressão na qual foram subalternizadas 

(Almeida; Silva; Machado, 2012). 

A abordagem desses conceitos nos serviços de atendimento pode ser 

realizada por meio de palestras, oficinas, cursos de curta-duração, capacitações e 

discussões em grupos de estudo. Esta pesquisa se propõe a utilizar uma ferramenta 

educativa, criativa e lúdica, conhecida como jogo Violetas, desenvolvida pelos 

grupos de pesquisa “Gênero, Saúde e Enfermagem” da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo (EEUSP) e “Gestão, Educação e Prática Social em 

Saúde e Enfermagem da Universidade de Brasília (UnB), e Núcleo de Estudos 

“Promoção da Saúde e Projetos Inclusivos do Centro de Estudos Avançados” da 

UnB.  

 Trata-se de um jogo de tabuleiro cooperativo e de estratégia, que visa 

subsidiar a aprendizagem e a troca de experiências entre os profissionais que 

conformam ou influenciam as políticas de enfrentamento para a violência de gênero 

(Pires et al., 2012). Está baseado nos conceitos de poder, subjetividade, gênero, 

cidadania e ludicidade. Destes conceitos, gerou-se quatro categorias analíticas, que 

influenciaram a concepção, a dinâmica e o jogo: subjetividades plurais e em disputa 

por espaços de cidadania; redes de poder e políticas para conter a opressão sobre o 

feminino; as violências visíveis e invisíveis como alvo; e, o campo do lúdico e o 

lúdico no campo (Pires et al., 2016). 

 No jogo Violetas cada jogador(a) assume o papel de um dos personagens 

(educador(a), operador(a) de direito, integrante de políticas públicas/profissional de 

saúde, cidadã(o) do movimento de mulheres), todos jogam coletivamente contra o 

tabuleiro para conter a violência contra a mulher. Os jogadores enfrentam a violência 

por meio de respostas às perguntas relacionadas a cenas de filmes e ações 

estratégicas em defesa da cidadania.  

 O jogo pode possuir no mínimo quatro e no máximo oito jogadores por 

partida. Apresenta como componentes quatro peões, cinco estações de redes-

cidadãs, 20 peças cidadania, 20 peças violência, um tabuleiro, quatro cartas-

referências, um caderno de perguntas, um folheto de respostas, 35 cartas cine-

cidades, 20 cartas violetas X violência, 15 cartas omissões, dez cartas violetas-

cidadãs e quatro tokens. 

 No início do jogo cada jogador recebe uma carta-referência que irá indicar o 

personagem e suas possibilidades de ações. Todos os jogadores se locomovem no 
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tabuleiro no intuito de cercar os casos de violência contra a mulher. Na medida em 

que os jogadores respondem as perguntas de forma correta tem a capacidade de 

adquirir os tokens que garantem a vitória. Entretanto, quando as respostas são 

incorretas a violência se dissemina pelo tabuleiro e pode resultar na derrota de todos 

os participantes. 

 No que se refere à utilização de jogos no processo educativo, as pesquisas 

revelam que sua relevância é conhecida, porém o seu uso não é avaliado na 

promoção do aprendizado. Verifica-se o aprimoramento de métodos de investigação 

estatísticos e de medição, porém, em contrapartida há insuficiência de metodologias 

que possam avaliar a captação de aprendizagem gerada pelos jogos (Abdulmajed; 

Park; Tekian, 2015).  

  Diante disso, o presente estudo apresenta como objeto de pesquisa as 

potencialidades e os limites do jogo Violetas para o enfrentamento da violência de 

gênero. O problema de pesquisa é como o jogo Violetas pode estimular 

pensamentos e reflexões nos profissionais que atuam no atendimento de mulheres 

em situação de violência a respeito do enfrentamento da violência de gênero. 

 Parte-se do pressuposto de que a violência de gênero é um fenômeno 

social, complexo e historicamente construído. Está pautado nas relações de poder 

desiguais que determinam papéis sociais distintos para homens e mulheres. Devido 

à sua complexidade, requer dos profissionais que atuam nos serviços de 

atendimento as mulheres em situação de violência um conhecimento generificado. 

 Esse conhecimento visa à desnaturalização das violações e promoção da 

emancipação das mulheres vitimadas que buscam os serviços de atendimento para 

o enfrentamento do problema. Para tanto, se faz necessária a utilização de 

ferramentas e estratégias educativas inovadoras que estimulam a compreensão da 

violência de gênero.  

 Sob esse olhar, o jogo Violetas mostra-se como uma tecnologia educativa que 

possibilita aos jogadores uma aproximação com a temática da violência de gênero, 

pois aborda elementos que podem subsidiar o desenvolvimento e a implementação 

de medidas de enfrentamento para as mulheres em situação de violência. 

 Este estudo justifica-se pela necessidade de formar e qualificar os 

profissionais que realizam o atendimento das mulheres vitimadas em relação à 

violência de gênero, a fim de instrumentalizá-los para uma prática profissional 

dotada de saberes técnicos, científicos e subjetivos. Dessa forma, é importante a 
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utilização de ferramentas e estratégias educativas tendo em vista a participação, o 

pensamento crítico e reflexivo, o desenvolvimento do conhecimento e a 

emancipação dos participantes inseridos no processo de ensino e aprendizado. 

 O presente estudo possui a finalidade de construir o conhecimento sobre as 

potencialidades e os limites do jogo Violetas na ampliação da consciência crítica dos 

profissionais para o enfrentamento da violência de gênero. Na condição de 

ferramenta lúdica e educativa inovadora, o jogo promove a participação dos 

jogadores, ao mesmo tempo em que pode possibilitar a formação e a qualificação 

dos profissionais.  

 Entende-se que a relevância deste estudo está associada à utilização do 

jogo Violetas como ferramenta educativa, pautada na perspectiva da educação 

crítico-emancipatória, que busca estimular o sujeito do aprendizado na intervenção e 

transformação da realidade na qual está inserido, por meio de uma participação 

crítica, reflexiva e emancipatória. Além disso, destaca-se a valorização das 

experiências e das emoções dos jogadores no processo de ampliação da 

consciência no que se refere à perspectiva de gênero. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 

 Compreender as potencialidades e os limites do jogo Violetas para o 

enfrentamento da violência de gênero. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Identificar e analisar as percepções dos profissionais em relação à violência 

contra a mulher, à luz da categoria gênero. 

2. Identificar e analisar as percepções dos profissionais em relação ao jogo Violetas, 

à luz das categorias gênero, violência de gênero e educação crítico-emancipatória. 

3. Verificar e analisar as potencialidades e os limites do jogo Violetas para o 

enfrentamento da violência de gênero. 
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4 MÉTODO 
  
 Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, de abordagem qualitativa. A 

aproximação e a compreensão do objeto de pesquisa será realizada a partir das 

categorias analíticas de gênero, violência de gênero e educação crítico-

emancipatória, ancoradas no materialismo histórico e dialético.  

 
4.1 REFERENCIAL TEÓRICO-FILOSÓFICO-METODOLÓGICO 
 
4.1.1 Gênero 
 
 O termo gênero começou a ser utilizado no final da década de 1960, com a 

finalidade de diferenciar-se da palavra sexo (Saffioti, 2004; Louro, 2014). A palavra 

sexo está relacionada às diferenças anatômicas e fisiológicas entre o masculino e o 

feminino, enquanto o termo gênero está associado aos aspectos que determinam as 

identidades sociais de homens e mulheres. 

Ao considerar o termo gênero como primordialmente social não existe a 

negação da biologia ou da sua constituição com ou sobre corpos sexuados, mas 

destacam-se as identidades socialmente e historicamente construídas sobre essas 

características biológicas (Louro, 2014). 

 Observa-se uma contraposição entre a perspectiva biológica e os significados 

históricos, culturais e sociais, atribuídos a homens e mulheres (Duarte et al., 2015). 

A categoria gênero foi proposta para discussão das relações sociais construídas 

entre os sexos, no sentido de romper com sua dualidade, geralmente marcada pela 

perpetração do poder masculino (Egry; Fonseca; Oliveira, 2013). 

 A diferença entre os sexos é marcada pela polarização das relações de 

poder, na qual o sexo masculino representa a racionalidade, a força e a iniciativa, 

enquanto o sexo feminino a emotividade, a fragilidade e a passividade. Pierre 

Bourdieu (2010) destaca que a relação entre homens e mulheres pode ser 

assinalada pelo domínio e pela subordinação.  

 Segundo Joan Scott (1995), a categoria gênero está alicerçada na diferença 

entre homens e mulheres, que compõe as relações sociais e a construção de 

significados sobre as relações de poder. Enquanto componente das relações 

sociais, a distinção entre os sexos está associada a quatro elementos: o primeiro 
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está pautado nos símbolos culturalmente disponíveis; o segundo nos conceitos 

normativos; o terceiro nas instituições e organizações sociais; e o quarto na 

construção de identidades subjetivas, que compreende as relações complexas 

estabelecidas no processo de interação humana. 

Portanto, os papéis sociais designados para homens e mulheres são 

determinados por regras e padrões socialmente construídos, que visam definir o 

comportamento dos seus membros. Assim, transmite-se a ideia de que o sujeito 

social precisa aprender o que é adequado e aceitável para cada sexo. A 

masculinidade e a feminilidade são produzidas tanto por mecanismos de repressão, 

quanto por meio de práticas e relações que determinam posturas, formas de ser e 

estar no mundo, e modos de falar e de agir (Louro, 2014). 

As características determinadas para cada sexo são construídas a partir do 

próprio sujeito, da família, do sistema educacional e da mídia. Observa-se, por 

exemplo, que os papéis sociais podem ser modificados a partir das diferenças na 

educação de meninos e meninas (Alvarez; Gomez; Jara, 2012). Nesta perspectiva, 

Simone de Beauvoir (1970) afirma que o ser humano quando criança não se 

percebe como sexualmente diferenciado, mas o processo civilizatório modifica-o. 

 O processo civilizatório garante a naturalização e a transmissão das 

características atribuídas para cada sexo. Assim, compreende-se o papel social da 

mulher como subalterna, sendo qualificada como insuperavelmente inferior 

(Fonseca; Guedes, 2011). Cabe a ela ser discreta, submissa e passiva, sendo 

coibida qualquer propensão à agressividade (Saffioti, 1987). Além disso, estão 

destinadas a exercer suas atividades no espaço da vida privada, destacando sua 

valorização a partir da capacidade de reproduzir a espécie humana, a constituição 

de um conjunto familiar e o cuidado dos filhos e das tarefas domésticas (Fonseca; 

Guedes, 2011). 

Assim como a desigualdade das relações entre homens e mulheres são 

historicamente e socialmente construídas, acredita-se que a compreensão das 

questões de gênero também perpassam o contexto social, a fim de que possam ser 

desconstruídos os estereótipos de masculinidade e feminilidade hegemonicamente 

dominantes.  

Diante disso, verifica-se a importância da reflexão e discussão das questões 

de gênero nos diversos espaços da sociedade, como nas instituições políticas, 

econômicas, religiosas, de justiça, de saúde, de educação e de assistência social. 
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Essas ações visam promover a representatividade das mulheres na vida pública, 

reduzir a produção e a reprodução das desigualdades de gênero, e garantir o direito 

a autonomia e a emancipação feminina. 

 
4.1.2 Violência de Gênero 
 

 O movimento feminista foi responsável pela promoção do termo gênero, 

assim como correlacionou a violência e as condições de gênero. Deste modo, houve 

a desconstrução da concepção que a violência contra a mulher estava associada 

exclusivamente aos significados culturais atribuídos a masculinidade, a feminilidade 

e a relação entre os sexos (Bandeira, 2014). 

 Para a Convenção de Belém do Pará, a violência contra a mulher consiste em 

toda e qualquer violação de caráter psicológico, físico e sexual, com ocorrência tanto 

no contexto da família ou doméstico quanto na comunidade. Os autores das 

agressões geralmente são conhecidos das vítimas e mantém alguma forma de 

relacionamento (Brasil, 2016). 

 A violência de gênero é compreendida como um fenômeno social constante, 

multiforme e que articula aspectos psicológicos, morais e físicos. Geralmente, visa o 

estabelecimento de relações de poder, marcadas pelo medo, isolamento, 

dependência e intimidação. Além disso, a pessoa que a pratica busca restringir a 

vontade e a liberdade do outro (Bandeira, 2014). 

 Pesquisa documental realizada em uma DEAM, a partir da análise de 902 

ocorrências registradas entre agosto de 2009 e dezembro de 2011, revela que a 

violência de gênero costuma ser degradante para as mulheres, na medida em que o 

agressor manteve algum modo de relação de afeto e intimidade com a vítima. A 

maior parte das violações foram perpetradas no espaço privado, presumido pelas 

mulheres como local de acolhimento e conforto (Acosta et al., 2015). 

 Esse tipo de violência também se expressa como forma de controle social 

sobre o corpo, a sexualidade e a mente das mulheres. Identificam-se diferenças na 

inserção de homens e mulheres na estrutura familiar e societal, do mesmo modo 

que na manutenção das relações de poder e dominação, sendo este reflexo do 

sistema patriarcal (Bandeira, 2014). 

 As diferenças entre homens e mulheres se caracteriza como uma das 

principais contradições mantidas no processo civilizatório (Guedes; Silva; Fonseca, 
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2009). É expressa por meio da desigualdade no acesso à informação, ao exercício 

de poder, à obtenção de recursos sociais, à tomada de decisões, responsabilidades 

e expectativas (Maldonado; Cuevas; Torres, 2011). 

 Neste contexto, os homens costumam exercer o domínio sobre o poder 

público e o espaço doméstico, e, consequentemente, podem apresentar a 

capacidade de controlar as atitudes e os corpos das mulheres. A violência é utilizada 

como um mecanismo de reafirmação da autoridade masculina, seja de forma efetiva 

ou subliminar (IPEA, 2014). 

 A desigualdade oriunda das relações de poder entre homens e mulheres, 

quando transformada em conflito apresenta a violência como uma das principais 

expressões e se traduz por manifestações de força e dominação (Fornari, 2014). 

Diante disso, a violência de gênero interfere no modo de viver, adoecer e morrer das 

mulheres vitimadas (Guedes; Silva; Fonseca, 2009). 

   

4.1.3 O Jogo como ferramenta para o enfrentamento da violência de gênero 
 

 O jogo Violetas consiste em uma tecnologia educativa, lúdica e criativa, 

desenvolvida com o objetivo de promover a aprendizagem e o compartilhamento de 

vivências entre os sujeitos sociais que participam das políticas de enfrentamento da 

violência contra as mulheres, influenciando na formação e qualificação profissional 

(Pires et al., 2012). 

 A perspectiva simbólica, social e lúdica do jogo está inserida em um tabuleiro, 

composto por cidades brasileiras com nomes de mulheres. Os casos de violência se 

disseminam quando os jogadores desconhecem as interfaces desse fenômeno. As 

perguntas e as cartas-omissões revelam a produção, reprodução e a desconstrução 

das situações de violência (Pires et al., 2016).  

 Huizinga (2014) destaca que o jogo consiste em uma atividade ou ocupação 

livre, com limitação de espaço e tempo, regras obrigatórias e consentidas. Resulta 

em um fim em si mesmo, que pode oscilar entre sentimentos de tensão e de alegria, 

preservando a consciência de ser distinto da vida cotidiana. O sentimento de tensão 

é responsável por estimular o lúdico, na medida em que requer ações ousadas, 

arriscadas e incertas. Assim, o jogador aumenta o seu interesse pela partida e 

esquece que está somente jogando. 



20	
	

 O jogo permite o envolvimento do jogador com a partida, assim como 

promove experiências emocionais a partir da interação com os demais jogadores e o 

contexto do jogo. Nesse sentido, verifica-se a possibilidade de imersão do jogador 

na partida (Stieler-Hunt et al., 2014). 

 Além disso, o jogo pode apresentar objetividade científica e subjetividade. O 

jogador manifesta um comportamento subjetivo quando se propõe a jogar e tem 

liberdade para decidir e criar. A ludicidade garante que as regras sejam suspensas e 

o jogador esquece totalmente que está participando de um jogo (Alves, 2011). 

Observa-se que o caráter lúdico do jogo promove a participação dos jogadores, uma 

vez que eles se sentem comprometidos com a realização da partida (Branco et al., 

2015). 

 Portanto, o jogo tem a capacidade de proporcionar lazer, uma vez que o 

jogador participa do processo de tomada de decisão e tem a possibilidade de 

ressignificar experiências externas ao jogo. A ressignificação pode expressar uma 

forma de aprendizado (Brougerè, 2002). 

 O aprendizado não está restrito à análise e à reflexão dos aspectos externos 

ao jogo, mas se faz necessário para a compreensão dos processos informais de 

produção do conhecimento que foram apreendidos pelo jogador. Esses processos 

estão relacionados às atitudes de exploração manifestadas pelo jogador (Brougerè, 

2002). 

 Estudo revela que a utilização de jogos no processo de aprendizagem é 

promissora, pois o jogo consiste em uma estratégia que estimula o aprendizado, 

sendo uma ferramenta suplementar para geração do conhecimento (Cain; Piascik, 

2015). Diante disso, é possível considerar o jogo como um componente da 

educação informal. Para Brougerè (2002), a educação informal é um conceito em 

construção e que introduz a ideia de que o conhecimento pode ser produzido a partir 

de diversas atividades.  

 A convergência entre jogo e educação ocorre mediante a concepção de que 

ambos apresentam regras e consideram fundamental a iniciativa e a participação 

dos jogadores-educandos (Brougerè, 2002). Neste sentido, os jogadores e os 

educandos apresentam comportamentos equivalentes no jogo e na educação. 

 Outros aspectos que aproximam o jogo e a educação, é a incompletude do 

processo educativo, associada ao diálogo, à criatividade, à inovação, à reflexão e ao 
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desenvolvimento pessoal, em um cenário que se expressa como inusitado e 

imprevisível, e que é construído por meio das relações sociais (Magalhães, 2007). 

 Neste contexto, o jogo pode ser utilizado como ferramenta educativa no 

processo de ensino, na medida em que apresenta elementos que promovem a 

construção do conhecimento. Além disso, o jogo estimula o desenvolvimento de um 

aprendizado que não se dá pela repetição, pois depende da participação dos 

educandos que garantem um caráter único a cada partida (Branco et al., 2015). 

 Segundo Abdulmajed, Park e Tekian (2015), os jogos educativos podem 

aumentar o desempenho dos educandos, uma vez que promovem a participação, a 

retenção da informação por meio de perguntas e respostas, a interatividade, a 

avaliação da quantidade de informações apreendidas e o monitoramento do 

processo de aprendizado, melhorando aspectos que podem ter sido pouco 

compreendidos pelos educandos. 

Revisão sistemática realizada por Akl e colaboradores (2013) verificou que a 

utilização de jogos educativos no processo de educação profissional tem o potencial 

de melhorar o desempenho dos profissionais de saúde, principalmente no que refere 

a execução de diretrizes clínicas, por meio do aprimoramento dos seus 

conhecimentos, atitudes e habilidades.  

Estudo realizado por Silva, Tanaka e Pires (2015) a partir de dois jogos 

utilizados com alunos da graduação, revelou que após a realização das partidas foi 

possível identificar a construção de aprendizados e de habilidades, como 

capacidade de trabalhar em equipe, interagir com os demais participantes, 

reinventar as regras e criar diferentes contextos para as situações apresentadas no 

jogo.  

 
4.1.4 Educação crítico-emancipatória 
 
 O ato de conhecer é dinâmico, uma vez que não é finito, limitado ou acabado. 

O conhecimento está ancorado na realidade e nas relações sociais, é desenvolvido 

historicamente e dialeticamente a partir das motivações e dos aprendizados 

orientados por problemas e referenciais teóricos, metodológicos e políticos (Rolo; 

Ramos, 2012). 

 A produção do conhecimento ocorre mediante a transmissão do conteúdo 

aprendido entre os seres humanos. Além disso, o sujeito e o objeto do conhecimento 
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coexistem e estabelecem uma relação dialética, que é marcada por rupturas e 

continuidades (Rolo; Ramos, 2011). 

 A relação dialética se dá a partir da contradição, na qual identifica-se a 

interação e a oposição entre aspectos que compõe um fenômeno. Essa oposição 

gera a negação de algo anteriormente definido em uma nova base superior, num 

sentido ascendente e espiral. Sob essa perspectiva, se processam as mudanças 

quantitativas e qualitativas responsáveis por modificar o fenômeno (Cheptulin, 1982). 

 Segundo Kosik (1976) o processo de conhecer é formado por um movimento 

espiral, cujo início parte de uma compreensão relativamente abstrata. Essa 

compreensão é oriunda da realidade, na qual existe a interação do sujeito com o 

mundo exterior, promovendo o desenvolvimento da consciência, e, 

consequentemente, a antecipação do futuro. Esse caráter é o que diferencia o 

comportamento entre os seres humanos, pautado na atividade racional, e os 

animais, orientado por ações instintivas (Cheptulin, 1982). 

 Para Saviani (2013) o processo de conhecer tem início no concreto, que é 

base e suporte para o desenvolvimento da cognição. O pensamento parte da 

observação imediata, seguida pela análise que apresenta categorias simples de 

abstração. Posteriormente há um retorno para o todo reproduzido, porém com um 

concreto de pensamento, por meio de síntese de relações e determinações.  

 Conforme Vasconcellos (1992) o desenvolvimento do conhecimento inclui as 

seguintes etapas: significação, relacionada à representação do conhecimento para o 

sujeito; práxis, associada à ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento; 

problematização, compreende que a origem do conhecimento se dá mediante um 

problema; contradição, diz respeito à superação do conhecimento parcial; 

continuidade-ruptura, ligada ao avanço do senso comum para um conhecimento 

elaborado; criticidade, relacionada à procura pela essência, ou seja, verdadeira 

causa das coisas; historicidade, associada à análise do contexto no qual se 

processa o conhecimento; e, totalidade, considera o conhecimento como elemento 

do todo social. 

 Além disso, o ser humano e o mundo exterior em interação são modificados 

pelo tempo. Assim, as experiências dos sujeitos sociais podem modificar sua visão 

de mundo e refletir sobre seus posicionamentos e ressignificações (Kosik, 1976). 

Nesta perspectiva, contata-se a relação do conhecimento com a prática, que 

determina o sujeito como histórico e social (Vásquez, 1977). 
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 Neste contexto, a educação como promotora do conhecimento é potencial 

para transformação do contexto social, da mesma forma que considerada como um 

instrumento para libertação e emancipação dos sujeitos sociais, quando 

participativa, reflexiva e problematizadora. 

 A educação envolve a interação entre os sujeitos sociais. Para Saviani e 

Duarte (2010), ela está associada a comunicação entre pessoas livres com graus 

diferenciados de maturação do conhecimento. Deste modo, é possível observar que 

o processo de conhecer inclui a participação e o desenvolvimento de todos os 

sujeitos envolvidos na educação.  

 Paulo Freire (2005) afirma que a educação também pode ser instrumento de 

libertação dos sujeitos sociais, na medida em que não exerce dominação. Assim, o 

ser humano é compreendido como concreto, participativo e integrado com o mundo 

exterior. 

 Essa característica libertadora da educação permite que o processo do 

conhecimento reflita em intencionalidade interventiva e transformadora da realidade, 

pois os seres humanos apresentam a capacidade de compreender os fenômenos 

sociais e promover mudanças estruturais e funcionais (Santos, 2016). 

 Sob esse olhar, o ser humano não pode ser considerado como depósito de 

conteúdos, mas como sujeito problematizador da realidade mediante as relações 

que estabelece com o mundo exterior e os outros seres humanos (Freire, 2005). 

Neste sentido, a educação assume o papel de transmissora do conhecimento e 

formadora dos sujeitos sociais, capazes de produzir e construir o conhecimento 

(Freire, 2004).  

 A prática educativa pautada na problematização possibilita aos educandos a 

captação e a compreensão do mundo exterior, considerando que a realidade está 

em transformação (Freire, 2005). Além disso, os educandos são estimulados para a 

interação e comunicação dos conteúdos apreendidos (Freire, 2004). 

 Portanto, a educação também pode ser compreendida como um fenômeno 

social, uma vez que tem a possibilidade de produzir e ser produto das 

determinações sociais (Gadotti, 1992). Assim, é responsável pela transmissão do 

conhecimento, no sentido de instrumentalizar o educando para intervir e promover 

transformações na realidade social (Fonseca; Amaral, 2012). 

 A instrumentalização do educando reflete na formação de um sujeito social 

que reconhece sua liberdade e autonomia, assim como as contradições dos 



24	
	

fenômenos sociais produzidos na realidade. Para tanto, ele precisa apresentar um 

processo de conhecimento reflexivo e crítico, a fim de elaborar medidas de 

intervenção responsáveis pela transformação do mundo exterior. 

 

4.1.5 Oficinas de Trabalho Crítico-emancipatórias 
 
 As Oficinas de Trabalho Crítico-emancipatórias (OTC) foram desenvolvidas a 

partir da educação crítico-emancipatória e da perspectiva pedagógica feminista. 

Essa perspectiva vislumbra a valorização das emoções manifestadas pelas 

mulheres, em contrapartida a limitação da produção do conhecimento ao aspecto 

racional. As emoções são socialmente construídas e historicamente produzidas, 

assim expressam os sentidos do mundo. Envolvem aspectos mentais e físicos, tanto 

de caráter voluntário quanto involuntário, pressupondo o estabelecimento de uma 

linguagem e ordem social (Jaggar, 1997). 

 Neste sentido, as pedagogias feministas são caracterizadas por estimular a 

fala e acreditar que todas as mulheres apresentam alguma experiência ou sabedoria 

que merece ser compartilhada, comunicada e visibilizada. Há o estabelecimento de 

um espaço de cooperação, no qual a construção do conhecimento é coletiva, 

colaborativa e apoiada na vivência dos participantes. Além disso, são 

emancipatórias, pois buscam conscientizar, libertar e transformar os sujeitos sociais 

e a realidade (Louro, 2014). 

 No Brasil em meados dos anos 1970, o movimento feminista incorporou as 

OTC na área de educação. Essa incorporação visava proporcionar espaços de 

reflexão em relação à feminilidade e às relações de gênero vividas pelas mulheres 

no cotidiano. Também, buscava contribuir no desenvolvimento individual e nas 

mudanças no contexto coletivo das mulheres (Fonseca; Amaral, 2012). 

 Na enfermagem, as OTC foram incorporadas na prática educacional tanto 

para coleta de dados quanto para formação de um espaço de intervenção, a fim de 

transformar e valorizar os participantes. Consistem em um momento de reflexão e 

aquisição de conhecimentos por meio da participação e interação. A transformação 

do conhecimento ocorre de forma prazerosa e agradável para além da qualificação 

profissional (Fonseca; Coelho, 2002). 

 A construção da OTC está pautada no compartilhamento de experiências e 

conhecimentos, por meio da participação e reflexão dos sujeitos sociais, no intuito 
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de promover a compreensão dos conteúdos, o desenvolvimento e a transmissão do 

conhecimento (Fonseca; Amaral, 2012). 

 Nessa perspectiva, as OTC despontam como transformadoras, imediatas e 

mediatas, na medida em que estabelecem conexão entre o presente e o futuro. 

Consideram que a transformação se dá a partir do movimento dialético, que inclui as 

contradições e a compreensão da realidade (Fonseca; Amaral, 2012). 

  O movimento dialético é estabelecido entre os seres humanos e a realidade 

objetiva. Os seres humanos são responsáveis por captar, transformar e intervir no 

mundo exterior através do conhecimento. Assim, conhecer é um processo contínuo 

e dinâmico, uma vez que o ser humano transforma e é transformado pela realidade. 

Essa relação resulta na capacidade transformadora da educação e na ampliação da 

visão de mundo dos sujeitos sociais (Fonseca; Amaral, 2012). 

 Neste contexto, a educação pode ser compreendida como uma prática 

constituída pelos sujeitos sociais, que estão inseridos em uma realidade objetiva que 

apresenta historicidade, dinamicidade e relações humanas. Portanto, a produção do 

conhecimento está pautada na perspectiva social em constante movimento e, 

consequentemente, transformação. 

 As transformações acontecem nas dimensões singular, particular e estrutural 

da sociedade. A dimensão singular está relacionada aos processos de ensinar e 

avaliar, e operacionaliza os referencias pedagógicos que compõe a dimensão 

particular, responsável por integrar o sujeito e a realidade. Elas se articulam com a 

dimensão estrutural, mediante a produção e reprodução social (Fonseca; Amaral, 

2012). 

 No que se refere a estrutura das OTC, são divididas em quatro momentos: 

Aquecimento: é realizada uma atividade com o fim de preparar o grupo e fortalecer 

as relações interpessoais; Reflexão individual: é baseada na experiência vivida e 

observada pelos participantes; Reflexão grupal: é promovido um momento de 

discussão geral para síntese das informações; Síntese: são analisados os principais 

pontos discutidos nos momentos anteriores e introduzidos novos conhecimentos 

(Fonseca, 2002). 
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4.2 CENÁRIO DE ESTUDO   
  

 O presente estudo terá como cenário de investigação as unidades em 

funcionamento da Casa da Mulher Brasileira, localizadas em três capitais brasileiras: 

Brasília, Campo Grande e Curitiba. 

 A Casa da Mulher Brasileira consiste em uma estratégia de enfrentamento da 

violência contra as mulheres. Apresenta como objetivos integrar, ampliar e articular 

os equipamentos públicos que compõe a rede de atendimento as mulheres em 

situação de violência, a fim de promover a proteção integral e a autonomia (Brasil, 

2013b). 

 A estratégia articula serviços especializados como: Delegacia Especializada 

de Atendimento à Mulher, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, Casa-

Abrigo, Defensoria Especializada, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher, Promotoria Especializada, rede socioassistencial, rede de saúde e órgãos 

da medicina legal. Além disso, a estrutura da Casa da Mulher Brasileira é composta 

por recepção, acolhimento, triagem, apoio psicossocial, delegacia especializada, 

juizado especializado em violência doméstica e familiar contra as mulheres, 

promotoria especializada, defensoria pública, serviço de promoção de autonomia 

financeira, brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transporte (Brasil, 

2013b). 

 

4.2.1 Unidade Casa da Mulher Brasileira de Brasília 
 

 A Unidade Casa da Mulher Brasileira de Brasília foi inaugurada no dia dois de 

junho de 2015. Apresenta a capacidade de atender aproximadamente 250 mulheres 

por dia, sendo que seu efetivo soma 59 profissionais (Brasília, 2016).  

 O município de Brasília, capital federal, segundo o último censo demográfico 

realizado em 2010, apresenta 2.570.160 habitantes, sendo a população feminina 

maior que a masculina, 1.341.280 e 1.228.880, respectivamente. Do total de 

habitantes, 140.920 mulheres têm de 25 a 29 anos de idade, 134.291 mulheres têm 

de 30 a 34 anos e 125.420 mulheres têm de 20 a 24 anos (IBGE, 2016a). Assim, 

observa-se que a maior parte da população feminina está em idades 

economicamente ativas. 
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 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,824. No que 

se refere a educação, 761.013 pessoas não têm instrução e ensino fundamental 

incompleto e 382.917 pessoas apresentam ensino superior completo. Em relação ao 

trabalho, 669.343 mulheres referiram ser economicamente ativas e 480.860 

mulheres não são economicamente ativas (IBGE, 2016a). 

 No ano de 2013, o município registrou uma taxa de homicídio de mulheres de 

5,6 por 100 mil mulheres (Waiselfisz, 2015). No primeiro semestre de 2015, a 

Central de Atendimento à Mulher registrou 60 relatos por 100 mil mulheres em 

situação de violência na cidade de Brasília (Brasil, 2015a).  

 

4.2.2 Unidade Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande 
 
 A Unidade Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande consiste na primeira 

instituição, foi inaugurada no dia três de fevereiro de 2015. Apresenta a capacidade 

de atender entre 200 e 250 mulheres por dia, sendo que seu efetivo soma 126 

profissionais (Campo Grande News, 2016).  

 O município de Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul, 

segundo o último senso demográfico realizado em 2010, apresenta 786.797 

habitantes, sendo a população feminina maior que a masculina, 405.464 e 381.333, 

respectivamente. Do total de habitantes, 37.004 mulheres têm de 25 a 29 anos, 

36.719 mulheres têm de 20 a 24 anos e 35.218 mulheres têm de 15 a 19 anos 

(IBGE, 2016b). Assim, verifica-se que a maior parte da população feminina está em 

idades mais jovem.    

 O IDHM é de 0,784. No que se refere a educação, 263.883 pessoas não têm 

instrução e ensino fundamental incompleto e 86.897 pessoas apresentam ensino 

superior completo. Em relação ao trabalho, 201.985 mulheres referiram ser 

economicamente ativas e 148.034 mulheres não são economicamente ativas (IBGE, 

2016b). 

 No ano de 2013, o município registrou uma taxa de homicídio de mulheres de 

5,0 por 100 mil mulheres (Waiselfisz, 2015). No primeiro semestre de 2015, a 

Central de Atendimento à Mulher registrou 110 relatos por 100 mil mulheres em 

situação de violência na cidade de Campo Grande (Brasil, 2015a). 
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4.2.3 Unidade Casa da Mulher Brasileira de Curitiba 
 

 A Unidade Casa da Mulher Brasileira de Curitiba foi inaugurada no dia 15 de 

junho de 2016. Apresenta a capacidade de atender 4.500 mulheres por mês, sendo 

que seu efetivo soma 121 profissionais (Brasil, 2016b; Tribuna Paraná, 2016).  

 O município de Curitiba, capital do estado do Paraná, segundo o último senso 

demográfico realizado em 2010, apresenta 1.751.907 habitantes, sendo a população 

feminina maior que a masculina, 916.792 e 835.115, respectivamente. Do total de 

habitantes, 84.484 mulheres têm de 25 a 29 anos, 79.990 mulheres têm de 30 a 34 

anos e 79.897 mulheres têm de 20 a 24 anos (IBGE, 2016c). Assim, constata-se que 

a maior parte da população feminina está em idades economicamente ativas. 

 O IDHM é de 0,823. No que se refere a educação, 485.443 pessoas não têm 

instrução e ensino fundamental incompleto e 307.175 pessoas apresentam ensino 

superior completo. Em relação ao trabalho, 468.886 mulheres referiram ser 

economicamente ativas e 340.096 mulheres não são economicamente ativas (IBGE, 

2016c). 

 No ano de 2013, o município registrou uma taxa de homicídio de mulheres de 

6,2 por 100 mil mulheres (Waiselfisz, 2015). No ano de 2015, foram notificados 

2.280 casos de violência contra a mulher na cidade de Curitiba, sendo que cerca de 

61,7% das mulheres apresentavam de 18 a 39 anos (Curitiba, 2016). 

  

4.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 
 Os participantes da pesquisa serão profissionais da Casa da Mulher 

Brasileira, responsáveis ou envolvidos no atendimento de mulheres em situação de 

violência, das instituições localizadas nos cenários de Brasília, Campo Grande e 

Curitiba. 

 A Casa da Mulher Brasileira dispõe de serviços especializados no 

atendimento de mulheres em situação de violência. Possui uma equipe responsável 

pelo acolhimento e triagem das usuárias, uma equipe multiprofissional de apoio 

psicossocial e uma equipe de promoção da autonomia financeira. Além disso, 

apresenta uma equipe de delegacia, de juizado ou vara especializada, de promotoria 

e defensoria pública (Brasil, 2015c). 



29	
	

(continua) 

 Todos os profissionais que atuam nas instituições serão convidados para 

participar voluntariamente da pesquisa. Dessa forma, o critério de seleção dos 

participantes da pesquisa será de modo aleatório, por conveniência dos 

profissionais. Entretanto, serão excluídos os profissionais que nunca atenderam 

casos relacionados às mulheres em situação de violência.  

As oficinas de trabalho irão ocorrer de acordo com a disponibilidade e 

interesse dos participantes, garantindo-se que irão participar no máximo 16 

profissionais, uma vez que o jogo Violetas permite até oito jogadores por partida. 

Diante disso, poderão ser realizadas até duas partidas concomitantemente. 

 
4.4 COLETA DE DADOS 
 
 As Casas da Mulher Brasileira consistem em instituições inovadoras, diante 

disso julga-se necessária uma fase de aproximação com o campo de pesquisa, a fim 

de estabelecer uma integração com os profissionais e a realidade estudada. Essa 

fase terá duração de 15 dias e contará com observação participante das práticas 

desenvolvidas em cada uma das três unidades. 

 Posteriormente a essa etapa, o material empírico será produzido a partir de 

OTC realizada com profissionais da Casa da Mulher Brasileira que atuam no 

atendimento de mulheres em situação de violência. A OTC será realizada em duas 

sessões de três horas, totalizando seis horas. Como instrumento para 

implementação dessa técnica, será utilizada uma programação (Quadro 1), com 

questões norteadoras que servirão de guia no processo de compreensão das 

potencialidades e dos limites do jogo Violetas para o enfrentamento da violência de 

gênero. 

 
Quadro 1 – Programação das duas sessões de OTC 
 

Oficina de Trabalho (OTC) 

As potencialidades e os limites do jogo Violetas para o enfrentamento da violência de gênero 

 

Objetivo: Coletar dados para investigar as potencialidades e os limites do jogo Violetas para o 

enfrentamento da violência de gênero. 

 

Participantes: Profissionais da Casa da Mulher Brasileira que atuam no atendimento de mulheres 
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(continuação) 
em situação de violência. 

 

Número de participantes: Participarão de cada oficina de quatro a 16 profissionais, na medida em 

que o jogo pode ser jogado por no mínimo quatro e no máximo oito jogadores. 

 

Estrutura: A oficina será realizada em uma sala que tenha disponibilidade de mesas, cadeiras, 

computador e multimídia. 

 

Duração: A oficina será desenvolvida em dois períodos de três horas, totalizando seis horas. 

Sessão 1: Os profissionais jogam para o enfrentamento da violência contra a mulher 

Objetivos: 

- Apresentar o jogo Violetas para os profissionais da Casa da Mulher Brasileira. 

- Observar expressões, comentários, pensamentos e sentimentos manifestados pelos participantes 

durante a partida. 

- Conhecer a experiência dos jogadores após o término da partida do jogo de tabuleiro. 

Momento Conteúdo Estratégia/material 

Aquecimento 

(30 minutos) 

1. Apresentação da pesquisadora, do grupo de 

pesquisa, do projeto de pesquisa e do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

2. Identificação (preenchimento da caracterização 

dos participantes) e assinatura na lista de 

participação. 

3. Apresentação do tutorial do jogo Violetas por meio 

de vídeo 

(https://www.youtube.com/watch?v=ny9qwiyzF1M). 

4. Apresentação das regras do jogo por meio de 

leitura em voz alta pela pesquisadora e 

demonstração das peças e do tabuleiro. 

5. Formação das equipes de jogadores. Os grupos 

serão formados a partir da afinidade e livre escolha 

dos participantes. Conforme as regras do jogo, cada 

equipe será composta por no mínimo quatro e no 

máximo oito jogadores. 

Computador e multimídia. 

Desenvolvimento 

(120 minutos) 

1. Realização de uma partida do jogo Violetas. 

2. A partida será gravada por meio de áudio e vídeo. 

3. A pesquisadora irá anotar em diário de campo as 

expressões, os comentários, os pensamentos e os 

sentimentos manifestados pelos jogadores. 

Jogo de tabuleiro 

Violetas. 

Observação participante. 

A pesquisadora não irá 

interagir com os 

jogadores durante a 

realização da partida do 
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(continuação) 
jogo. 

Síntese 

(30 minutos) 

Os participantes serão questionados sobre as 

expectativas apresentadas no início do jogo, como 

se sentiram no decorrer da partida e após o término 

do jogo. 

Roda de conversas, na 

qual cada participante irá 

expressar sua opinião. 

Sessão 2: O enfrentamento da violência contra a mulher por meio do jogo Violetas  

Objetivos: 

- Conhecer a percepção dos participantes sobre os conceitos de gênero e violência de gênero. 

- Conhecer a percepção dos participantes no que se refere à estrutura e ao conteúdo do jogo. 

- Identificar as facilidades e as dificuldades apresentadas pelos profissionais no jogo Violetas. 

- Conhecer a percepção dos participantes sobre a relação do jogo com os conceitos de gênero e 

violência de gênero. 

- Refletir sobre o enfrentamento da violência de gênero mediante as potencialidades e os limites do 

jogo Violetas apresentadas pelos participantes. 

Momento Conteúdo Estratégia/material 

Aquecimento 

(40 minutos) 

Cada participante irá citar o nome de um filme 

contido no jogo e relacioná-lo ao conceito de 

gênero e violência de gênero. Os participantes 

irão escrever o nome do filme em uma folha 

sulfite e fixá-la em um mural. Em seguida irão 

realizar comentários a respeito do conceito de 

gênero e violência de gênero. 

Folha sulfite, caneta 

colorida, cartolina e cola. 

Desenvolvimento 

(110 minutos) 

Momento individual: Como você descreve sua 

participação no jogo? Cada jogador irá escrever 

uma palavra que defina sua participação no jogo, 

em seguida irá apresentá-la para o grupo 

justificando sua escolha. 

Momento grupal: Os participantes serão 

divididos em dois grupos. Cada grupo deverá 

elencar em um relatório as facilidades e os limites 

do jogo. Ao término, o relatório será apresentado 

para todos. 

Serão disponibilizados para os participantes três 

murais: gênero, violência de gênero e 

enfrentamento da violência de gênero. Todos os 

participantes deverão escrever uma frase que 

expresse a relação do jogo Violetas com o termo 

descrito no título do mural. 

Folha sulfite e canetas 

coloridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartazes e canetas 

coloridas. 

Síntese 

(20 minutos) 

Reflexão sobre os conceitos de gênero e 

violência de gênero, e mecanismos de 

Exposição dialogada. 

Computador e multimídia. 
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(conclusão) 

(continuação) 
enfrentamento da violência de gênero. Será 

realizada uma apresentação oral pela 

pesquisadora a partir das referências da área. 

Avaliação 

(10 minutos) 

Expressão oral livre sobre a oficina. Roda de conversas. 

Referências utilizadas: 

1. Bandeira LM. Violência de gênero: a construção de um campo teórico e de investigação. Revista 

Sociedade e Estado. 2014;29(2):449-69. 

2. Bourdieu P. A dominação masculina. 8a ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil; 2010. 

3. Brasil. Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Brasília: Secretaria de 

Políticas para as Mulheres; 2013. 

4. Brasil. Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismo para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher. Brasília: Casa Civil; 2006. 

5. Egry EY, Fonseca RMGS, Oliveira MAC. Ciência, Saúde Coletiva e Enfermagem: destacando as 

categorias gênero e geração na episteme da práxis. Rev Bras Enferm. 2013;66(esp):119-33. 

6. Fonseca RMGS, Oliveira RNG. Mulher, direito e saúde: um ensaio à luz de gênero. In: Oguisso T, 

Freitas GFF, organizadores. Legislação de enfermagem e saúde: histórico e atualidades. Barueri: 

Manole; 2015. p. 227-61. 

7. Louro GL. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 16a ed. Petrópolis: 

Editora Vozes; 2014. 

8. Saffioti HB. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo; 2004. 

9. Scott JW. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade. 1995;20(2):71-

99. 

10. WHO. Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of 

intimate partner violence and non-partner sexual violence. Genebra: World Health Organization; 2013. 

 
 Será realizada uma oficina piloto com profissionais estudantes dos programas 

de pós-graduação da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, que 

apresentam interesse e disponibilidade em participar voluntariamente desse 

momento da pesquisa. Ela buscará identificar as potencialidades e os limites do 

instrumento da oficina de trabalho proposta pela pesquisadora que será 

implementada nas três unidades da Casa da Mulher Brasileira. Destaca-se que os 

dados produzidos serão utilizados exclusivamente para o aprimoramento desse 

instrumento. 

 
4.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 
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 Os dados qualitativos gerados a partir das oficinas de trabalho serão 

gravados, transcritos na íntegra e analisados mediante a análise de conteúdo 

temática proposta por Bardin (2011), que prevê as seguintes etapas: pré-análise, 

exploração de material, tratamento dos resultados, interpretação e inferência.  

 O software Web Qualitative Data Analysis (WebQDA) também será utilizado 

para análise dos dados da pesquisa. Esse software permite tratar os dados 

provenientes de diversas fontes, como textos, vídeos, áudios e imagens. Está 

estruturado em três partes: fontes, é o espaço destinado para inserção dos dados; 

codificação, é responsável pela criação das categorias descritivas ou interpretativas; 

e, questionamento, dispõe de ferramentas que auxiliam a questionar os dados 

(Souza; Costa; Moreira, 2011). 

 A utilização do WebQDA visa propiciar a organização dos dados da pesquisa, 

pois serão realizadas oficinas de trabalho, que incluem os discursos dos 

participantes e demais atividades desenvolvidas durante as sessões de oficina, 

como notas de campo, fotografias e vídeos. Além disso, pode ser configurado 

conforme a necessidade do pesquisador devido à sua flexibilidade e disposição dos 

dados para análise (Lopes; Vieira; Moreira, 2013).  

  

4.6  ASPECTOS ÉTICOS 
 
 No que se refere aos aspectos éticos, o projeto atenderá os requisitos 

propostos pela Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional 

de Saúde que dispõe sobre as normas e diretrizes da pesquisa envolvendo seres 

humanos (Brasil, 2012). 

 O projeto de pesquisa será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

EEUSP. Ressalta-se que a coleta de dados ocorrerá a partir do esclarecimento das 

questões relacionadas ao desenvolvimento da pesquisa e a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos participantes (Apêndice A). A 

participação da pesquisa será voluntaria e o anonimato será garantido mediante a 

substituição do nome dos participantes pela letra “E”, seguida de um número arábico 

(Ex.: E1; E2 e, assim, sucessivamente). 

 Também será apresentado às unidades da Casa da Mulher Brasileira de 

Brasília, Campo Grande e Curitiba para conhecimento e autorização da coleta de 

dados (Apêndice B). 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada 

“Potencialidades e limites do jogo Violetas para o enfrentamento da violência de 

gênero”, que tem como objetivo compreender as potencialidades e os limites do jogo 

Violetas para o enfrentamento da violência de gênero a partir da perspectiva dos 

profissionais da Casa da Mulher Brasileira. Trata-se de um estudo realizado pela 

pesquisadora Lucimara Fabiana Fornari, pós-graduanda da Escola de Enfermagem 

da Universidade de São Paulo (EEUSP), sob orientação da Profª Drª Rosa Maria 

Godoy Serpa da Fonseca. O benefício esperado é que esse estudo promova a 

construção do conhecimento sobre o jogo Violetas para o enfrentamento da 

violência de gênero e possibilite a formação e qualificação dos profissionais que 

realizam o atendimento das mulheres vitimadas. 

 A sua participação será em duas sessões de oficina, com três horas de 

duração cada, a fim de compartilhar suas percepções e experiências relacionadas 

ao jogo Violetas e ao enfrentamento da violência de gênero. 

 Esta pesquisa apresenta o risco de você sentir-se desconfortável ou 

emocionado antes, durante e após a sua participação nas sessões da oficina, pois 

esses momentos podem fazer com que você se lembre de alguma situação de 

violência que presenciou, atendeu ou sofreu. Caso necessário você poderá contar 

com apoio psicológico especializado. Também será garantida indenização diante de 

eventuais danos decorrentes da pesquisa. 

 A sua participação é voluntária. As sessões da oficina serão registradas por 

meio de gravação de áudio e imagem. Durante a pesquisa você poderá fazer todas 

as perguntas que julgar necessárias para o esclarecimento de dúvidas, podendo 

recursar-se a responder todas as perguntas ou deixar de participar da pesquisa a 

qualquer momento, se assim o desejar e sem penalização alguma. 

 Pela sua participação você não receberá qualquer valor em dinheiro. 

Nenhuma das despesas necessárias para a realização da pesquisa é da sua 

responsabilidade. Sua confidencialidade e privacidade estarão mantidas e, qualquer 
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informação que seja divulgada será feita de forma codificada. Os resultados obtidos 

serão divulgados em eventos e publicações científicas. 

 Em qualquer etapa da pesquisa, você terá acesso à pesquisadora 

responsável pela investigação para esclarecimento de dúvidas. A principal 

pesquisadora é a Srta. Lucimara Fabiana Fornari que pode ser encontrada no 

endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419, Cerqueira César, CEP 05403-000, 

São Paulo – SP. Telefone com atendimento 24 horas (11) 98155-1677 e e-mail 

lucimarafornari@usp.br.  

 Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da EEUSP, que 

aprovou este projeto. O endereço é Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419, 

Cerqueira César, CEP 05403-000, São Paulo – SP. Telefone (11) 3061-8858 e e-

mail cepee@usp.br. 

 Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução 466, de 12 de 

dezembro de 2012, que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos. 

 Este termo será rubricado em todas as suas páginas e assinado em duas 

vias, uma ficará comigo, pesquisadora responsável, e a outra ficará com você. 

 

Participante (nome completo): ___________________________________________ 

Assinatura do(a) participante: ___________________________________________ 

Pesquisadora responsável: Lucimara Fabiana Fornari 

Assinatura: __________________________________________________________ 

 

Brasília/ Campo Grande/ Curitiba, _____ de ____________ de 2017. 
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APÊNDICE B – Termo de responsabilidade para a Unidade da Casa da Mulher 

Brasileira 

 

____________________, ______ de ___________ de 2017. 

À Unidade da Casa da Mulher Brasileira de ________________________________. 

Ilmo. Sr(a). __________________________________________________________. 

 Integramos um grupo de pesquisa do Departamento de Enfermagem em 

Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, 

coordenado pela Professora Dra. Rosa Maria Godoy Serpa da Fonseca, docente da 

Escola de Enfermagem e pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). 

 Estamos fazendo uma pesquisa de doutorado para compreender as 

potencialidades e os limites do jogo Violetas para o enfrentamento da violência de 

gênero a partir da perspectiva dos profissionais da Casa da Mulher Brasileira, por 

meio do projeto de pesquisa intitulado: “Potencialidades e limites do jogo Violetas 

para o enfrentamento da violência de gênero”.  

 Dessa forma, solicitamos vossa autorização para a coleta de dados primários. 

Os dados primários serão coletados por meio de duas sessões de uma oficina de 

trabalho crítico-emancipatória com três horas de duração cada. Nas sessões da 

oficina os profissionais poderão compartilhar suas percepções e experiências 

relativas ao jogo Violetas e ao enfrentamento da violência de gênero. 

 Os dados obtidos nesta pesquisa serão tratados de forma a assegurar a 

privacidade e confidencialidade. A identidade dos participantes será mantida em 

sigilo. Os resultados obtidos serão divulgados em eventos e publicações científicas. 

 A fim de assegurar a lisura das intenções deste trabalho, colocamos à 

disposição os seguintes contatos: 

 

Pesquisadora e doutoranda Lucimara Fabiana Fornari 

E-mail: lucimarafornari@usp.br 

Telefones: (11) 98155-1677 

Endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419, Cerqueira César, CEP 05403-

000, São Paulo – SP. 

 

Profª Drª Rosa Maria Godoy Serpa da Fonseca 
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E-mail: rmgsfon@usp.br 

Telefone: (11) 3061-8865 

Endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419, Cerqueira César, CEP 05403-

000, São Paulo – SP. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São 

Paulo 

E-mail: cepee@usp.br 

Telefone: (11) 3061-8858 

Endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419, Cerqueira César, CEP 05403-

000, São Paulo – SP. 

 

 Portanto, tendo ficado claro os objetivos desta coleta de dados e a postura 

ética dos pesquisadores envolvidos, abaixo assino este documento, que será 

emitido em 2 (duas) vias de igual teor, sendo que a primeira ficará com V. Sa. e a 

segunda com a pesquisadora. Desta forma, solicito gentilmente o vosso aceite por 

meio de assinatura no campo discriminado. Agradeço a atenção dispensada e 

coloco-me a disposição para esclarecimentos. 

 

 Estando de acordo com as informações supracitadas subscrevo-me: 

 Sr(a). _________________________________________________________ 

 Responsável pela Casa da Mulher Brasileira de ________________________ 
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CRONOGRAMA 

 

Atividades de pesquisa 1º 
SEM 

2º 
SEM 

3º 
SEM 

4º 
SEM 

5º 
SEM 

6º 
SEM 

7º 
SEM 

8º 
SEM 

1. Previsão de créditos em 
disciplinas 

x x x      

2. Participação regular em 
atividades do grupo de pesquisa 

x x x x x x x x 

3. Participação em orientações em 
andamento de Iniciação Científica 
e Mestrado 

 x x x x x x x 

4. Previsão de participação no PAE 
(Programa de Aperfeiçoamento de 
Ensino) 

 x x      

4.1. Etapa de Preparação 
Pedagógica 

 x x      

4.2. Etapa de Estágio 
Supervisionado em Docência 

 x x      

5. Reunião com a orientadora x x x x x x x x 
6. Apresentação de trabalho em 
evento científico 

 x  x  x  x 

7. Preparo de manuscrito para 
publicação 

x x x x x x x x 

8. Previsão de publicação anual 
com o orientador 

 x  x  x  x 

8. Previsão de estágio modalidade 
Sanduíche 

      x  

9. Previsão de desenvolvimento da 
tese 

x x x x x x x x 

9.1 Finalização do projeto de 
investigação apresentado no 
Processo Seletivo 

    
x 

    

9.2 Realização do Exame de 
Qualificação 

    x    

9.3 Submissão ao Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) 

    x    

9.4 Submissão às unidades da 
Casa da Mulher Brasileira 

    x    

9.5 Coleta dos dados     x    
9.6 Tratamento e análise dos 

dados 
    x x   

9.7 Discussão dos resultados      x x  
9.8 Elaboração final da tese       x x 

10. Depósito da tese        x 
11. Defesa pública da tese        x 

 


