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VIOLÊNCIA

A participação na vida econômica do País e a condição de igualdade com o
cidadão do sexo masculino não impedem que a mulher continue sofrendo
discriminações, ofensas e agressões físicas e psíquicas, que a colocam na
condição de cidadã de segunda categoria. Para avaliar a extensão do
problema em Minas, a Assembléia Legislativa formou uma comissão especial

UMA QUESTÃO
DE CIDADANIA
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as últimas
décadas, ocorreram consideráveis avan-
ços na condição econômica, política e
social da mulher. No entanto, é forçoso
reconhecer que essa evolução não atin-
giu todas as mulheres, pois muitas ain-
da vivem subordinadas aos ditames de
antigas formas de relacionamento entre
os sexos, dominantes na sociedade bra-
sileira até por volta dos anos
sessenta.

De fato, a crescente
participação da mulher na
'ida econômica do País, a

sua já praticamente obriga-
tória atuação como prove-
dora, auxiliar ou principal,
da família, encargo este so-
mado às suas funções para
com a prole, e a instituição
de direitos e garantias cons-
titucionais equivalentes aos
dos cidadãos do sexo mascu-
lino, entre outros aspectos,
não impedem que ela conti-
nue sofrendo discriminações,
ofensas e agressões físicas e
psíquicas, que a colocam,
diante da indiferença dos po-
deres públicos, na condição de cidadã
de segunda categoria.

Nesse quadro, são especialmen-
te preocupantes os altos índices de vio-
lência perpetrada contra a mulher e a
constante impunidade verificada em
relação aos agressores, a qual, a todo
momento, é veiculada pelos meios de
comunicação de massa.

Foi com o objetivo de estudar e
avaliar a extensão desse problema no
Estado de Minas Gerais que a Assem-
bléia Legislativa constituiu umacomis-
são especial, a partir de requerimento

da deputada Elbe Brandão. Compuse-
ram a Comissão, como membros efeti-
vos, os deputados Bonifácio Mourão,
Maria Olívia, Miguel Martini, Almir
Cardoso e Elbe Brandão, e, como su-
plentes, os deputados Antônio Andrade,
Miguel Barbosa, João Leite, Ivo José e
Marcelo Gonçalves.

Para acompanhar as reuniões,
foram convidados a integrar a Comis-
são o Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, o Movimento Popular
da Mulher, a Delegacia Especializada
de Crimes Contra a Mulher e a
Coordenadoria dos Direitos Humanos
e Cidadania da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte. Os representantes des-

ses órgãos e entidades não apenas apre-
sentaram relatos e documentos sobre a
questão, como também ofereceram va-
liosas contribuições para o relatório
apresentado ao final dos trabalhos.

Instalada em 29/3/95, a Comis-
são, durante 90 dias, colheu depoimen-
tos e documentos alusivos ao tema,
apresentados por diversas autoridades
e representantes dos movimentos de
mulheres estabelecidos no Estado.

Abrangência— Coerente
com o requerimento formulado pela

deputada Elbe Brandão, definiu-se o
campo de atuação da Comissão no
âmbito da violência de caráter sexual e
doméstico. A questão da violência, no
entanto, abrange outros campos da vida
da mulher, especialmente o do traba-
lho.

Discriminações e violações aos
direitos trabalhistas impostas por em-
presas empregadoras constituem um
fato corrente, que já foi objeto de apu-
ração de outras comissões parlamenta-
res, como as instaladas na Câmara
Municipal de Belo Horizonte e na Câ-
mara dos Deputados. Exigências de
atestado de laqueadura das trompas
por fábricas, empresas que não aceitam

contratar funcionárias casa-
das, abuso sexual sofrido
pelas empregadas domésti-
cas, entre outras, são situa-
ções, apuradas por aquelas
comissões, que fazem parte
do cotidiano vivido pela mu-
lher trabalhadora.

Na verdade, a con-
dição geral do trabalho da
mulher mostra o preconceito
que ela enfrenta no mercado
de trabalho. Inúmeras pes-
quisas já demonstraram que
as mulheres recebem prati-
camente a metade dos salári-
os dos homens: considerando

.	a média salarial em todo o
País, os homens brancos ga-
nham 6,3 salários mínimos, e

os negros e pardos, 2,9. As mulheres
brancas recebem 3,6 salários mínimos
e as negras e pardas, 1,7. Esses dados
evidenciam a profunda discriminação
sofrida pela mulher, em especial pela
mulher negra.

O mercado também não oferece
boas oportunidades de trabalho para a
mulher, mesmo para a que estuda. Além
da discriminação de gênero fomentada
pelas escolas, sabe-se que o grau de
escolarização, ao contrário do dos ho-
mens, gera menos benefícios às mulhe-
res. Embora nos espaços públicos te-

A condição geral do
trabalho da mulher mostra
o preconceito que ela
enfrenta no mercado, onde
recebe, praticamente,
metade dos salários dos
homens
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nha havido mais respeito à cidadania da
mulher, nos espaços privados, seja o da
casa ou o da empresa, o machismo
continua imperando.

Essas situações aumentam a de-
pendência da mulher em face do pai,
marido ou companheiro e criam um
ambiente facilitador para a ocorrência
da violência doméstica. Não foram ou-
tras as razões pelas quais a Comissão,
mesmo tendo restringido o seu trabalho
aos aspectos domésticos da violência,
enfatizou a necessidade de o Estado
desenvolverpolíticas públicas voltadas
para a emancipação econômica da
mulher.

Problema - Devido à
exiguidade do tempo disponí-
vel pela Comissão e à falta de
informações e estatísticas or-
ganizadas e seriadas sobre a
violência doméstica e sexual
sofrida pela mulher, não foi
possível o aprofundamento ne-
cessário à devida compreensão
de fenômeno tão complexo. No
entanto, os trabalhos desenvol-
vidos ao longo de três meses
permitiram detectar seus as-
pectos mais relevantes e algu-
mas das especificidades que
apresenta em nosso Estado.

Se rido pesquisa reali-
zada pelo Tribunal de Justiça,
a pedido da Comissão. 15%
dos 115 mil processos crimi-
nais em andamento no Estado tratam de
crimes praticados contra a mulher. As
maiores incidências se referem a lesão
corporal, com 41.6% dos casos; homi-
cídio, 13,9%; e estupro, 11,9%. Quase
a metade dos processos têm como víti-
mas meninas e adolescentes, especial-
mente nos casos de atentado violento ao
pudor e de estupro. As lesões corporais,
as ameaças de morte e os homicídios
incidem, em mais da metade dos casos,
sobre mulheres da faixa etária de 18 a
35 anos.

A Região Metropolitana de Belo

Horizonte, apesar de deter menos de
30% da população de mulheres do Es-
tado, responde por quase a metade dos
homicídios. Esse alto índice de violên-
cia contra a mulher é especialmente
relevante na Capital mineira. Tida por
várias entidades como a mais violenta
do País, nela ocorre um quarto de todos
esses assassinatos.

Essa pesquisa detectou, ainda,
que nos crimes de lesão corporal e
estupro, muitas vezes o réu é o marido,
companheiro ou parente próximo da
vítima, ocorrendo, freqüentemente, o
estupro praticado pelo pai.

As mulheres casadas ou que vi-
vem conjugalmente e que sofrem agres-

sões de seus maridos ou companheiros
são, em sua maioria, submissas econo-
micamente. Essa dependência faz com
que suportem as lesões corporais, maus-
tratos e todo tipo de agressão física e
moral.

Esses dados também foram con-
firmados pelos estudos estatísticos das
ocorrências registradas na Delegacia
Especializada de Crimes Contra a
Mulher, em Belo Horizonte, realizados
pelo professor Emerson Tardieu de
Aguiar Pereira Júnior, que também pres

-tou depoimento à Comissão.

Suas análises detectaram a in-
fluência do uso de bebidas alcoólicas
como fator desencadeador do processo
de agressão em 58% dos casos. Pratica-
mente a metade dos delitos ocorrem nos
fins de semana e no período noturno, ou
seja, nos momentos de maior convívio
familiar.

No complexo quadro apresenta-
do pelos delitos, há uma importante
variável: "O vínculo afetivo, responsá-
vel pela união, é quase sempre respon-
sável também pela desagregação das
relações interpessoais", afirmou o pro-
fessorEmerson. A afetividade, que con-
tribui para a harmonia entre os seres
humanos, "assume adimensão de posse

e, com ela, a de controle e
de apropriação de um ser
sobre outro", concluiu.

A relação afetiva é
de tal maneira determinante
que somente 2% dos
agressores não possuem
vínculo de espécie alguma
com suas vítimas. Ou seja,
em quase todas as ocorrên-
cias registradas, esse com-
ponente está presente, e,
em 75% delas, vítima e
agressor vivem sob o mes-
mo teto.

Os fatores econô-
micos não seriam os ele-
mentos determinantes na

•	questão da violência do-
méstica. Essa não tem clas-

se nem ideologia, como opinaram di-
versos depoentes. "Os fatores econômi-
cos assumem uma segunda dimensão,
quando descobrimos que a maioria das
pessoas que vai à delegacia efetuar uma
denúncia situam-se num parâmetro não-
pobre da população brasileira", afir-
mou o professor Emerson. Essas são,
em sua maioria, pessoas com rendaem
torno de cinco a dez salários mínimos,
empregadas no mercado formal e com
acesso a uma parcela dos serviços pú-
blicos, como água, luz e saneamento. O
que pesa mesmo hoje são os fatores

Pesquisa realizada pelo
Tribunal de Justiça mos-
tra que 15% dos 115 mil
processos criminais em
andamento no Estado tra-
tam de crimes praticados
contra a mulher
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sociopolíticos, como a ausência das
prerrogativas básicas de cidadania e a
dificuldade da mulher em se colocar
perante o mercado de trabalho.

Denúncias— Sabe-se, pelas pes-
quisas realizadas, que nem todos os
delitos praticados contra a mulher che-
gam ao conhecimento das autoridades
policiais e judiciais. Nem as
ocorrências registradas na Delegacia
Especializada de Crimes Contra a
Mulher revelam o número de casos
atendidos. Segundo a sua titular, dele-
gada Elaine Matozinhos, 'o dobro ou o
triplo das mulheres vão lá em busca de
orientação, de ajuda; na realidade, não
querem registrar uma ocor-
rência contra o marido, o
companheiro ou o pai'.

Dessa forma, o registro
de 30 mil ocorrências na Dele-
gacia, em nove anos de funci-
onamento, é considerado mui-
to baixo pelos especialistas da
área, que acreditam que o nú-
mero de agressões deve ter
girado em torno de 100 mil,
apenas na capital mineira.

Conforme as pesquisas,
o medo de ameaças feitas pelo
agressor, em 35% dos casos,
constitui o maior obstáculo a
ser superado para a
concretização da denúncia. A
perda do provedor (17%) é o
segundo fator em importân-
cia, revelando a dominação ideológica
e financeira e a minirnização, assumida
pela vítima, de sua capacidade de ga-
rantir o próprio sustento O desconhe-
cimentodo delito como crime, em 13%
dos casos, é outro importante fator que
inibe a realização da denúncia, torna a
violência doméstica freqüente e corri-
queira e reforça o ditado popular "rou-
pa suja se lava em casa".

Por outro lado, quando os delitos
são denunciados nas delegacias de po-
lícia, observa-se que o nível de reinci-
dência cai em 70%, o que leva àconclu-

são de que a simples presença do poder
público é fundamental para reduzir os
altos índices de abusos atualmente co-
metidos.

Com base nessas constatações, a
Comissão sugeriu que, entre outras
medidas, o Estado promova campa-
nhas destinadas à ampla divulgação
dos direitos da mulher e de incentivo às
denúncias de delitos cometidos contra
ela.

Valores - Se a violência domés-
tica não tem "classe social nem ideolo-
gia". ela é, antes, um comportamento
permitido na relação amorosa
estabelecida entre homens e mulheres.
"Ela está no cotidiano, toda a vizinhan-

ça escuta os gritos das mulheres víti-
mas de violência. Todos sabem onde
estão os homens que espancam e vio-
lentam suas mulheres. Só que, durante
o dia, eles vão para o trabalho, freqüen-
tam bares e igrejas católicas e evangé-
licas. A sociedade aceita esses homens
como se nada tivesse acontecido", afir-
mou a vereadora Neusa Santos, em
reunião da Comissão.

Em qualquer outra situação, esse
tipo de agressor teria recebido um tra-
tamento diferenciado do aparelho
repressor do Estado. Quando se trata.

no entanto, de assuntos relacionados
com a mulher e os filhos, o que preva-
lece são os valores machistas, que
hiperdimensionam a figura masculina
no contexto das relações sociais. En-
quanto a mulher é menosprezada, ao
homem ainda é concedido um espaço
particular (domus) em que o próprio
Estado pouco se atreve a penetrar, mes-
mo que de sua omissão resulte prejuízo
para os demais cidadãos que ali habi-
tam.

A partir dessas constatações
obtidas pelo trabalho da Comissão, po-
demos afirmar que a violência domésti-
ca não é apenas um "caso de polícia'.
Profundamente enraizada nas origens

patriarcais da sociedade bra-
sileira, ela é perpetuada pe-
los costumes, pela educa-
ção, pela cultura, pela ação
ou omissão do próprio Es-
tado.

Como a própria
Organização Mundial da
Saúde (OMS) definiu, a vi-
olência intrafamiliar é um
problema de saúde pública,
pelas graves seqüelas que
deixa em mulheres e crian-
ças. Portanto, é necessário
um esforço no sentido de
conscientizar a sociedade
civil da necessidade de se
desprivatizar a violência.

Cidadania - Che-
ga-se, então, ao ponto crucial do pro-
blema: a Constituição, que é válida
para todos os cidadãos, não garante o
direito, pois prevalecem os costumes.
Ou seja, o mais importante é que é real
a possibilidade, vivida por toda mulher,
de receber ameaças e violências de qual-
quer natureza do homem com quem
mantém laços afetivos, seja o pai ou o
companheiro, e de não ter uma justiça
isenta a que possa recorrer.

Entre os depoimentos colhidos
pela Comissão, encontram-se diversas
reclamações acercada falta de serieda-

-

Embora a Constituição
assegure a igualdade de
direitos e obrigações en-
tre homens e mulheres, a
legislação ordinária é
discriminatória e ofensi-
va à mulher
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Expectativa do agressor
com relação à denúncia

Não disponível
')0/

'.csréi orocessado
12%

Entrará em acord
85%

Situação psíquica do agressor
no momento do delito

Drogado Outros

Autoria do delito segundo
o grau de afinidade	Outros

10%
Namor

AO

Ex-companheiro
12%

Companheir
29%

Marido
40%

Ex-marido
0/

J /0 Fonte: FCH-Fu,VEC - Projeto Um Espaço para
a Mulher - Em Busca do C:oadonio - 1994. in
P;ural - Caderno de Debates. Faculdade de

Ciências Humanas. FUMEc, n 9. Belo
Horizonte, Ano IV n 1 9, março11995.
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de com que a violência contra a mulher
é tratada pela lei, pelo Estado e por seus
agentes.

Embora a Constituição assegure
a igualdade de direitos e obrigações
entre homens e mulheres e proíba toda
forma de discriminação entre os sexos,
a legislação ordinária é discriminatória
e ofensiva à mulher. O uso de expres-
sões como "mulher honesta, a possibi-
lidade de o pai colocar a filha na rua, a
dissolução do casamento por questões
relacionadas à virgindade da mulher e,
acima de tudo, a brandura com que são
tratados os crimes de estupro e incesto
são alguns dos aspectos profundamen-
te anacrônicos observados nos códigos
Penal e Civil. Como concluiu a Comis-
são, em seu Relatório Final, 'a lei pre-
serva sobretudo os costumes, a família,
a sociedade, em detrimento da integri-
dade física da mulher.

A situação precária das delega-
cias especializadas em crimes contra a
mulher no Estado é exemplo do descaso
governamental. Em 1989, uma resolu-
ção da Secretaria de Segurança Pública
criou essas delegacias em todas as suas
seccionais, mas até hoje, apenas quatro
foram instaladas, enquanto que no País
já existem mais de 300 em funciona-
mento. O Município de São Paulo con-
ta com 17 delegacias nessa área. Belo
Horizonte, por sua vez, ainda possui
apenas uma em funcionamento há mais
de nove anos.

Constatou-se, pelos estudos ci-
tados, que a inexistência de abrigos
destinados ao acolhimento de mulheres
vítimas de violência doméstica é fator
que induz a novas e reincidentes agres-
sões, chegando-se até mesmo aos casos
de homicídio No entanto, até hoje não
existe no Estado casa-abrigo para esse

fim, apesar de ser essa uma das mais
importantes e antigas reivindicações
apresentadas pelas próprias delegacias
especializadas e pelos movimentos ci-
vis ligados à defesa da mulher.

Outra crítica levantada contra
os serviços públicos se reporta ao fato
de que a violência doméstica não conta
como categoria para os plantonistas do
Departamento de Investigação no Hos-
pital João XXffl, em Belo Horizonte.
Há notícias, apuradas pelos depoentes,
de que, nos fins de semana, um grande
número de mulheres, vítimas de violên-
cia familiar, chegam ali em busca de
socorro médico e não são consideradas
sequer no registro policial, que é feito
de praxe ao se dar entrada no hospital.

Quanto à ação do Poder Judici-
ário, assim se expressou a delegada
Elaine Matozinhos: 'Quando se trata
de violência doméstica, os promotores

AS RECOMENDAÇQES DO RELATÓRIO

A Comissão Especial levantou cerca de 40 pro-
postas e recomendações dirigidas aos poderes públicos
estaduais. Entre elas destacam-se as seguintes:

• Ao Poder Legislati vo foi solicitada a realização
de um fórum nacional sobre aviolênciacontraamulher,
a votação de proposições de leis que concorram para a
melhoria dos serviços públicos relacionados com o
problema, o encaminhamento ao Congresso Nacional
de propostas de alteração dos códigos Penal e Civil, no
que tange à defesa dos direitos da mulher, e, ainda, a
ampla divulgação do relatório, inclusive nos meios
judiciários e policiais.

• Ao Poder Executivo recomendou-se a implan-
tação de delegacias especializadas de crimes contra a
mulher em todas as cidades de médio e grande porte do
Estado, a instituição de plantões, o urgente aparelha-
mento das delegacias quej á se encontram em funciona-
mento, a criação de casas de apoio para o acolhimento

da mulher vítimade violência, apromoção de campanhas
de esclarecimento público, inclusivejuntoa seus servido-
res, sobre a violência e discriminação sofrida pela mu-
lher, a introdução de questões relativas às relações entre
os gêneros nos currículos das escolas estaduais e da
Academia de Polícia, a criação de programas voltados
para a promoção do trabalho da mulher e de sua emanci-
pação econômica e a regulamentação da Lei n° 11.039, de
1413193, que trata da repressão ao assédio sexual no
trabalho.

Ao Poder Judiciário solicitou-se a efetiva puni-
ção dos autores de delitos contra mulheres, a criação de
varas especializadas para os crimes contra os costumes,
a implementação, em caráter de urgência, dos Juizados
Especiais, a extensão a todas as comarcas do serviço de
orientação psicológica e assistencial da Vara da Infância
e da Juventude e a criação de plantões forenses para o
contínuo atendimento às delegacias de mulheres.
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OCORRÊNCIAS REGISTRADAS NA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE
CRIMES CONTRA A MULHER - BELO HORIZONTE, 198711994

	ITEM	 ANO

	

1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994 TOTAL

	

L&SÃOCORPORAL 1401	392 446 540	796 2104 2917 1237 9835
	ESTUPRO	147	70	64	84	55	198	176	90	884

	

AMEAÇA	819	253 341	530 655	1789 **	 4387
	SEDUÇÃO	229	93	101	100	62	87	 762

Fonte: Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher. 1995, in Autos da Comissão Especial.
Obs.: Os dados de 1994 foram colhidos até maio.
** Os itens de ameaça e sedução foram registrados em conjunto nos anos de 93/94.

CRIMES PRATICADOS CONTRA A MULHER
FEITOS EM ANDAMENTO SEGUNDO OS ARTIGOS DO CÓDIGO CIVIL

E FAIXA ETÁRIA DAS VÍTIMAS (*)
MINAS GERAIS - 1995

Delito segundo artigo
	Freqüência total	 Faixa etária em

do Código Civil	 N°	%	Abaixo De 14 De 18 Acima
de 14	a 1 a35 de 35

1 - Tentativa de

	

homicídio (arts. 121,14 e 11)	539	3.0	11	5	56	28

	

2 - Sedução (art. 217)	 567	3,2	O	100	O	O

	

3 - Ameaça (art. 147)	 699	4,0	8	7	53	32

4— Furto (arL15S)	 891	5,1	2	12	30	56
5 - Atentado violento

	

ao pudor (art. 214)	 923	5,2	74	14	10	2

	

6 - Estupro (art. 213)	 2.093	11,9	47	26	20	7

	

7- Homicídio (art. 121)	2.453	13,9	8	8	51	33

	

8 - Lesões corporais (art. 129)	7.323	41,6	10	8	53	29
9 - Demais casos e

contravenções apuradas	2.137	12,1	-	-	-	-

TOTAL1 	 17.625III	. 	 1

Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 1995. in Autos da Comissão Especial.
(*) Dados referentes a 91.45% das comarcas do Estado Não incluídos dados relativos a lesões
corporais provenientes de acidentes de trânsito
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não são diferentes da maioria das pes-
soas da sociedade, tendo em vista o
problema cultural. Já tive inquéritos
devolvidos, e os nossos dignos repre-
sentantes do Ministério Público despa-
cham da seguinte forma: Esta história
de briga de marido e mulher ... E nós
retrucamos: Não se trata de uma histó-
ria, e, sim, de um crime capitulado no
Código Penal.

O descaso ocorre, especialmen-
te, 'quando a queixa se dá em um
ambiente onde não são as mulheres as
responsáveis pelo acolhimento da pre-
tensão', conforme afirmou o represen-
tante do Poder Judiciário.

Como também concluiu a Co-
missão Parlamentar de Inquérito da
Câmara Municipal de Belo
Horizonte, nos processos judi-
ciais a lógica para ojulgamento
dos crimes cometidos contra a
mulher é diferente: 'O que se
leva em conta, nesses proces-
sos, parajulgar o acusado não é
propriamente um direito básico
do cidadão que foi violado, mas,
sim, o ajustamento da mulher e

	r;.j
da família a determinada moral
sexual e à concepção de bons
costumes. Nesse sentido, supõe-
se sempre que a mulher é quem
ensejou o crime. É ela que sem-
pre esteve à margem dos costu-
mes. O mesmo ocorre nos cri-
mes de homicídio: a defesa sem-
pre analisa o comportamento
da vítima e enaltece o homem
como um bom cidadão, marido e pai,
apenas por este cumprir suas obriga-
ções básicas'.

Em seu depoimento, a vereadora
Neusa Santos exemplificou bem essa
situação: "Quando os casos de estupro
vão para os tribunais para serem julga-
dos, é sustentada uma tese pelos advo-
gados - que é muito aceita - de que a
mulher seduziu o homem, de que a
mulher não estava vestida de forma
adequada. Ora, se um ladrão vai a uma
joalheria e rouba jóias, ninguém vai

dizer que ele foi seduzido pela beleza
das jóias. Se uma mulher é vítima de
violência, não interessa que roupa ela
estava usando"

É essa frouxidão do Estado que
dá aos agressores a certeza da impuni-
dade. Nada menos do que 85% dos
homens denunciados acreditam que não
receberão condenação penal ou sanção
de qualquer espécie pelo delito cometi-
do.

Eqüidade - Nesse contexto, é
fundamental que o Estado implante uma
política pública abrangente o bastante
para reverter o quadro de violência e
degradação que atinge a mulher e que
seja alcançada a eqüidade nas relações

entre os gêneros. A sensibilização da
sociedade e dos próprios órgãos públi-
cos deve ser um trabalho assumido pelo
próprio Estado.

Conforme afirmou o represen-
tante do Tribunal de Justiça nos traba-
lhos da Comissão, Luiz Carlos Gonça-
lo Elói, "as conclusões obtidas pela
Comissão deveriam ser divulgadas ao
máximo pelo Judiciário, debatidas, le-
vadas para seminários, repassadas na
Escola do Judiciário, para que possa
haver uma evolução da mentalidade

das pessoas que lidam com os proces-
sos, dos julgadores, e, quem sabe, as-
sim eles passem ajulgar mais de acordo
com o reclame da sociedade e das pes-
soas envolvidas com o problema".

Da mesma forma, esse é um tra-
balho a ser assumido por todos os ór-
gãos públicos, como concluiu a Comis-
são, especialmente pelas delegacias de
polícia, escolas, postos de saúde e todos
os demais órgãos públicos que prestam
aos cidadãos serviços essenciais, a fim
de se eliminar a opressão vivida pela
mulher e de se contribuir para a plena
conquista de sua cidadania.

Em outras palavras, a violência
contra a mulher, em todas as suas for-
mas, deve sair da esfera do domínio

privado para se tornar
tema de discussões públi-
case objeto de interferên-
cias legais epolíticas. Esse
foi o sentido de todas as
recomendações contidas
no Relatório Final apre-
sentado pela Comissão.

Afinal, é inadmis-
sível que, às portas de um
novo milênio, a mulher -
pelo simples fato de ser
mulher - ainda não seja
portadora dos direitos e
liberdades fundamentais
que regem a vida dos cida-
dãos nas sociedades mo-
dernas e democráticas.

OBS: Os dados e informações cita-
dos foram extraídos do documento
"Autos Suplementares da Comissão
Especial para proceder a estudos que
permitam a avaliação da real extensão
do problema da violência perpetrada
contra a mulher, em todo o Estado de
Minas Gerais ". Assembléia Legislati-
va do Estado de Minas Gerais, Belo
Horizonte,junho de 1995, 836 páginas.
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