
Introdução
No ano de 2020 o mundo foi acometido pela pandemia da covid-19, 

doença causada pelo coronavírus SARS-COV-2 e devido a alta taxa 

de transmissão desse vírus os governos decretaram isolamento social, 

assim, as famílias passaram a conviver mais e entre as consequências 

negativas do isolamento social evidencia-se o aumento da violência 

contra a mulher, sendo essa uma questão de saúde pública e violação 

aos direitos humanos. Essa pesquisa analisa a violência contra a 

mulher no contexto da pandemia e busca conscientizar mulheres a 

identificar violências sofridas em âmbito doméstico, além de 

diferenciar os tipos de violência, analisa como a pandemia afetou a 

relação da mulher com o seu agressor e as dificuldades em denúnciar, 

traz também, um contexto histórico sobre a mulher na sociedade, as 

ações afirmativas para combater esse tipo de violência, assim como 

uma análise de uma pesquisa de campo feita para entender a 

percepção da comunidade em relação a esse tipo de agressão e sua 

relação com a pandemia da coivd-19.
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Considerações finais
No ano de 2020 o mundo todo foi acometido pela pandemia da covid-19 

que segundo especialistas tem uma alta taxa de transmissão, devido a 

isso foi decretado pelos governos o isolamento social, assim, as pessoas 

precisaram ficar em seus lares para diminuir o contágio, dessa maneira 

as mulheres vítimas de violência passaram a conviver mais com seus 

agressores, o que ocasionou em um aumento significatico da violência 

contra a mulher. De acordo com a pesquisa de campo realizada e 

respondida por 66 pessoas, a  pandemia foi um dos fatores para o 

aumento das agressões devido ao tempo da vítima em casa, assim como 

a dificuldade da vítima em denunciar, visto que, se tornou dificultoso 

manter as  relações sociais e acessar as redes de apoio, além disso a 

pesquisa envidenciou a importância de palestras nas escolas, visto que 

muitas mulheres de diferentes idades sofrem esses tipos de agressões.

Análise de dados
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Devido a pandemia da COVID-19, a pesquisa de campo foi realizada 

de forma online.

Violência contra mulher no contexto da pandemia

Objetivos
Saber como se configura a violência contra a mulher na 

comunidade e o que faz se tornar imperceptível; pensar numa 

intervenção segura  para acolhimento das vítimas; conscientização 

dentro de escolas.

Livros, artigos 
científicos, tabelas 
gráficos, entre outros.

Análise, revisão e 
aprofundamento 
sobre a luta das 
mulheres pela 
igualdade e contra a 
violência

Pesquisa de 
campo

Percepção sobre:

● Tipos de violência
● Pandemia e violência contra 

mulher.
● Número de denúncias.
● Intervenções


