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Igualdade de Gênero

• Percepção de serviços e percepção de 
políticas públicas

• Serviços para mulheres e igualdade de 
gênero

• Serviços para mulheres e benefícios 
sociais



Áreas escolhidas

• Políticas públicas de combate à violência 
contra as mulheres

• Políticas públicas de cuidado das crianças 
e apoio à sua atividade escolar



Combate à violência contra as 
mulheres

Lei Maria da Penha
e serviços de atendimento



Percepção geral sobre a violência 
doméstica

• Você acha que a violência doméstica é:
1) Um grande problema da nossa 

sociedade
2) Um problema só de algumas mulheres
3) Não é um problema



Percepção geral sobre a violência 
doméstica

Tabela 1 – Percepção sobre a violência doméstica geral e por sexo 

A violência doméstica é.... Total 

% 

Homens 

% 

Mulheres 

% 

Um grande problema da nossa sociedade 81,9 81,7 82,1 

É um problema só de algumas mulheres 14,9 14,0 15,6 

Não é um problema 1,7 1,8 1,5 

NS/NR 1,5 2,5 0,8 

Total 100 100 100 

Fonte: IPEA/SIPS 
Elaboração: IPEA/DISOC 
 



Percepção geral da violência
Regiões

2,10%2,20%1,20%1,30%1,50%Não é um problema

10,60%10,40%11,80%18,10%19,80%
Um problema só de 
algumas mulheres

85,50%86,40%83,80%79,00%77,80%
Um grande problema na 

nossa sociedade

NorteNordeste
Centro-
Oeste

SudesteSul

Região
A violência doméstica é

Fonte: Ipea/SIPS
Elaboração: Ipea/Disoc



Lei Maria da Penha
conhecimento

Tabela 2 – Conhecimento sobre a Lei Maria da Penha geral e por sexo 

Você conhece a Lei Maria da Penha? Total 

% 

Homens 

% 

Mulheres 

% 

Sim 75,7 75,6 75,9 

Não 4,5 4,5 4,6 

Já ouvi falar 19,6 19,6 19,4 

NS/NR 0,1 0,1 0,1 

Total 100 100 100 

Fonte: IPEA/SIPS 
Elaboração: IPEA/DISOC 
 

 

 



Lei Maria da Penha
efeitos

Tabela 3 – Percepção sobre os efeitos da Lei Maria da Penha geral e por sexo 

Você acha que a Lei Maria da Penha pode 

evitar ou diminuir a violência contra as 

mulheres? 

Total 

% 

Homens 

% 

Mulheres 

% 

Sim, muito 42,6 44,3 41,1 

Sim, um pouco 36,0 35,5 36,5 

Não 18,2 17,3 19,0 

NSR 3,2 2,9 3,5 

Total 100 100 100 

Fonte: IPEA/SIPS 
Elaboração: IPEA/DISOC 
 

 



Lei Maria da Penha
ação penal

Quando ocorre um assassinato, o crime é investigado 
mesmo se a família da vítima não prestar queixa. Se a 
mulher sofre agressão do companheiro, você acha 
que deve haver uma investigação, mesmo que ela não 
queira?

1. Sim
2. Não, porque esse é um problema particular do casal e 

o Estado não deve se envolver
3. Não, porque a vontade da mulher deve ser respeitada
4. Não, porque esse não é um crime tão grave assim



Lei Maria da Penha
ação penal

Tabela 4 – Percepção sobre o tipo de ação penal nos crimes de violência contra a mulher 

geral e por sexo 

Se a mulher sofre agressão, você acha que 

deve haver investigação, mesmo que ela não 

queira? 

Total Homens Mulheres 

Sim 91,0 90,6 91,4 

Não, porque esse é um problema particular 
do casal e o Estado não deve se envolver 

4,3 5,0 3,8 

Não, porque a vontade da mulher deve ser 
respeitada 

3,5 3,3 3,7 

Não, porque esse não é um crime tão grave 
assim 

0,2 0,1 0,1 

NS/NR 1,0 1,0 1,0 

Total 100 100 100 

Fonte: IPEA/SIPS 
Elaboração: IPEA/DISOC 

 



Lei Maria da Penha
Ação Penal - Regiões

0,00%0,10%0,60%0,20%0,00%

Não, porque esse não é um 
crime tão grave assim

7,60%2,40%4,40%3,30%2,00%

Não, porque a vontade da 
mulher deve ser respeitada

4,80%2,80%6,50%4,70%3,90%

Não, porque esse é um 
problema particular do casal e 
o Estado não deve se envolver

86,70%93,90%86,90%90,90%93,40%

Sim

NorteNordeste
Centro-
OesteSudesteSul

Região

Fonte: Ipea/SIPS
Elaboração: Ipea/Disoc



Uso de serviços de atendimento

Tabela 5 – Conhecimento sobre o uso de serviços de atendimento contra mulher 

Você conhece alguma mulher que já usou 

algum serviço de atendimento à mulher? 

Total 

% 

Homens 

% 

Mulheres 

% 

Sim 30,8 28,8 32,6 

Não 69 71,1 67,1 

NS/NR 0,2 0,1 0,3 

Total 100 100 100 

Fonte: IPEA/SIPS 
Elaboração: IPEA/DISOC 
 

 



Combate e prevenção da violência 
contra as mulheres

• Percepção geral da importância da 
questão pela sociedade

• Eficiência do Estado ao promover a 
divulgação e ampliação dos mecanismos 
coercitivos para esse tipo de violência

• Insuficiência da rede de serviços de 
atendimento

• Ainda persistente silêncio das mulheres 
vítimas desse tipo de violência



Serviços de cuidado das 
crianças

Creches e transporte escolar



Serviços de cuidado

• O cuidado das crianças e o papel do 
Estado

• Responsabilização das famílias pelo 
cuidado

• Responsabilização das mulheres (seja a 
mãe, ou outra mulher por delegação ) pelo 
cuidado



Creches

• Do total de pessoas com filhos menores, 
somente 25% afirmaram utilizar creche 
para o cuidado da criança. Neste 
conjunto, 67,4% utilizam creche pública. 
Entre os respondentes que afirmaram não 
utilizar creche, 72,8% disseram que não 
utilizam porque não precisam ou preferem 
utilizar outros serviços para o cuidado da 
criança



Transporte escolar

Tabela 6 – Distribuição percentual das pessoas de 4 a 14 anos que freqüentam escola 
pública segundo meio de transporte utilizado para ir à escola

Meio de transporte %

A pé 65,4

Ônibus 13,0

Carro 9,4

Bicicleta 6,4

Transporte escolar 

privado

3,2

Outros 2,6

Total (N = 625) 100,0

Fonte: IPEA/SIPS
Elaboração: IPEA/DISOC



Serviços de cuidado

• Necessidade de revisão do papel do 
Estado nos serviços de cuidado, com 
maior apoio às famílias nessa 
responsabilidade

• Revisão dos arranjos familiares que 
sobrecarregam as mulheres


