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Violência. Avançamos, a passos lentos muitas vezes, mas avançamos. Ainda assim, pergunto-me por quê? Por que nos maltra-

tamos tanto? Por que somos tantas vezes subjugados? Por que o poder precisa ser exercido na forma de violência? 

E como as respostas não são fáceis! A violência avança em todas as suas formas, e perversamente, por isso a violência é um 

problema de saúde pública, por isso a violência é um problema social, por isso é um problema jurídico.

A violência de gênero, que não escolhe idade, raça, religião, classe econômica, é resultado de um sistema social que subor-

dina o sexo feminino. É uma violência que pode ser de pai, irmão, filho, marido, namorado, dentro e fora de casa; violência que 

pode ser física, emocional, econômica, social, sexual. 

Estudos apontam dados epidemiológicos alarmantes: a cada 15 segundos uma mulher sofre violência de gênero no Brasil, 

calcule quantas mulheres foram violentadas enquanto você lê este editorial!

Romper o silêncio, denunciar, falar, participar, são atitudes para um movimento de mudança, são as ações transformadoras 

para a conquista da autonomia; autonomia de querer, de sentir, de pensar, de ser plena e com liberdade, sem amarras, sem me-

dos e sem dependências. 

Precisamos, hoje, educar nossos filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, netos e netas para compartilhar o amor, a cumplicidade, 

o respeito, a igualdade, entre homens e mulheres. E assim, quem sabe, as futuras gerações não viverão um sistema de domina-

ção-vitimização, mas construirão uma ligação integral na perspectiva do masculino e feminino.

Enquanto o futuro não chega, a situação de violência contra as mulheres exige uma resposta jurídico-social na forma de lei, 

Lei Maria da Penha, um enorme avanço no sentido de coibir a violação aos direitos humanos das mulheres.

Por outro lado, a existência da lei não resolve o problema, a mulher precisa de estratégias de enfrentamento para denunciar 

seu algoz, ela precisa se sentir protegida e segura. Aos profissionais que atuam na assistência às mulheres vítimas de violência 

– delegacias, ONGs, instituições de saúde - cabem a responsabilidade de conduzir a situação, com respeito e sensibilidade, no 

sentido de uma abordagem que garanta o exercício da cidadania. 

Boa leitura!

Maria José rodrigues Vaz
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