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Todas as mulheres correm o risco de sofrer 

violência contra a mulher. 
 

Violência contra as mulheres é qualquer tipo 

de violência praticada por um homem pela 

qual sofremos as mulheres. 

Violência contra as mulheres  

O que é? 

“A violência de gênero abrange todos os atos de 

violência física e psicológica, incluídas as agressões 

à liberdade sexual, as ameaças, as coerções ou a 

privação arbitrária de liberdade...” 

 

Lei 1/2004, de 28 de Dezembro de Medidas de 

Proteção Integral contra a Violência de Gênero. 

Essa explicação vem em uma lei. 
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Violência física 

Violência contra as mulheres  

Tipos de violência 

Violência física é quando se usa a força para 

ferir uma mulher. 

Violência sexual 

Violência sexual é quando uma mulher é 

obrigada, quando não o deseja, a fazer 

qualquer coisa relacionada com o sexo. 
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Violência psicológica 

Violência psicológica é quando se comete 

qualquer ação contra a mulher. 

Essa ação é realizada pelo homem, muitas 

vezes. 
 

As ações feitas pelo homem são de 

diferentes tipos: 

• Olhares e gestos 

• Ofensas e gritos 

• Isolar a mulher 

• Controlar o que a mulher faz  
 

6 



Violência ambiental 

Violência ambiental é quando se fazem 

ações mal intencionadas a objetos ou coisas 

que são importantes para a mulher.  

Violência social 

Violência social é quando um homem para 
conseguir o que quer, faz piadas ou se ri de uma 
mulher diante de outras pessoas.  
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Violência econômica 

Violência econômica é quando o homem faz 

coisas com a finalidade de que a mulher não 

tenha o dinheiro necessário para viver. 
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Violência contra a mulher existe em todos os 

tipos de famílias. 

Não interessa se têm muito ou pouco 

dinheiro ou se são de uma religião ou de 

outra. 

Violência contra as mulheres 

Verdades 
 

Os homens maltratam as mulheres porque 

querem. 

Esses homens não estão loucos nem 

doentes. 

Esses homens sabem o que estão fazendo. 
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Algumas mulheres são maltratadas e 

continuam com o homem que as maltrata. 

Estas mulheres querem deixar esse homem, 

mas têm problemas para deixá-lo. 

A violência contra a mulher é um 

comportamento que se repete muitas vezes. 
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Os homens que maltratam sabem quando e 

a quem maltratar. 

O álcool e as drogas não fazem que os 

homens sejam violentos, só ajudam a que 

cometam uma agressão. 

Os filhos e filhas sofrem quando há violência 

contra sua mãe. 

Os filhos e filhas deixam de sofrer quando a 

mãe abandona o homem que a maltrata. 
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A situação de maltrato só pode piorar. 

A mulher deve por um final na situação. 

A mulher deve pedir ajuda. 

Violência contra as mulheres 

Importante 
 

A violência contra as mulheres é um 

problema de todos. 

A pessoa que conheça uma situação de 

maltrato deve pedir ajuda para a mulher. 
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A mulher necessita muita ajuda. 

A mulher necessita apoio da família, amigos, 

companheiros de trabalho, vizinhos... 

Os filhos e filhas da mulher podem ajudá-la 

muito. 

A lei espanhola condena a violência contra 

as mulheres. 

Espanha oferece ajudas às mulheres 

maltratadas. 
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Violência contra as mulheres 

Recursos de Ajuda 

A mulher maltratada deve pedir ajuda aos 

profissionais. 

Os e as profissionais ajudam à mulher. 

Os e as profissionais dão segurança. 

Os e as profissionais tem muito cuidado com 

o caso. 
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A tua cidade conta com ajuda para as 

mulheres maltratadas. 

A ajuda pode ser encontrada em: 

Centro de Saúde: Médico, enfermeira ou 

trabalhadora social 

Guarda Civil 

Policia local 

Trabalhador social da prefeitura 



Telefone dos recursos:  

112 

016 

Emergências  

Atenção à 

mulher 

maltratada  

        Centro de  

        Saúde (marcar consulta antes)  

  

 Serviços  

 Sociais  

 Municipais 


