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INTRODUÇÃO

Violência doméstica é um tema recorrente

que merece atenção e cuidados no trato das

vítimas que em sua maioria estão

fragilizadas e aterrorizadas. Estas mulheres

enfrentam muitos obstáculos na busca por

justiça, além do medo, intimidação,

vergonha, elas encaram limitações no

momento de pedir por socorro, que acaba

por desestimular a denúncia, trazendo

sensação de impunidade. O métodos de

enfrentamento a violência doméstica contra

mulheres vem sendo estudados, porém

muitas ferramentas ainda são limitadoras no

que tange a acessibilidade, e estas políticas

deveriam passar por alterações, a fim de

ampliar e disseminar o acesso destes

aplicativos a qualquer mulher que sinta-se

ameaçada e em risco de vida.

OBJETIVO

Este artigo tem por objetivo demonstrar a

necessidade de mudanças nas políticas de

uso de aplicativos voltados a vítimas de

violência doméstica, apresentando

dificuldades encontradas nos aplicativos já

existentes e possíveis melhorias, como a

remoção da restrição de utilização apenas a

mulheres que portarem uma medida

protetiva, a fim de que estes atendam a toda

mulher que necessitar de ajuda; a utilização

da localização em tempo real através do

GPS do próprio aparelho celular, evitando

que a vítima perca tempo na hora de pedir

socorro.

METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos expostos, a

pesquisa praticada nesse trabalho foi

quantitativa, utilizando questionário

composto por questões de múltipla escolha

(TAVARES JÚNIOR, 2003). Este

questionário foi formulado utilizando a

ferramenta “Google Forms” e encaminhado

por meio do aplicativo WhatApp. A pesquisa

foi realizada com 42 mulheres, em uma faixa

etária entre 18 a 50 anos de idade, cujos

resultados serão apresentados a seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No gráfico 1, 19 entrevistadas afirmam

conhecer ao menos 1 caso de violência

doméstica vivida, e 19 já apontam conhecer

mais de um caso, para apenas 4 delas que

afirmam não ter conhecimento de casos.

No gráfico 2, 6 das entrevistadas imaginam

que “talvez” estas vítimas já possuam uma

medida protetiva contra seus agressores,

para 7 que pensam que “sim”, as vítimas

possuem medida. Enquanto 29 delas

acreditam que grande parte das vítimas de

violência “não” possuem uma medida

protetiva

No gráfico 3 identificamos que 37 da

entrevistadas admitem que “sim”, as

chances de denúncia por parte das vítimas,

e de punições para os agressores pode

aumentar mediante o disponibilização de um

aplicativo de apoio para essas vítimas, e 3

pensam que talvez o aplicativo seja útil

nesta vertente, enquanto apenas 2

imaginam que “não”.

CONCLUSÃO

Deste artigo foi fomentado após pesquisas

nas quais identificamos que aplicativos com

esta temática são voltados a mulheres que

possuem medida protetiva, desta forma

excluindo vítimas que não portam tal

medida. Com os resultados obtidos,

notamos que as entrevistadas entendem os

benefícios de um aplicativo acessível a

todas e que gostariam de possuir tal

ferramenta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] DE ANDRADE, Gilmara Pinheiro; DE

SOUZA BEZERRA, Sérgio. Violência

doméstica contra mulheres em Roraima e o

uso de tecnologias como mecanismo de

enfrentamento. Revista Educação e

Humanidades, v. 1, n. 2, jul-dez, p. 362-385,

2020.

[2] FREITAS FILHA, Silvia Régia Vieira de.

O Aplicativo Viva Flor como um mecanismo

de política pública para o enfrentamento da

violência doméstica vivenciada por mulheres

no Distrito Federal. 2019.

[3] GARCIA, Leila Posenato; FREITAS,

Lúcia Rolim Santana; SILVA, Gabriela

Drummond Marques; HOFELMANN,

Doroteia Aparecida. Violência contra a

mulher: feminicídios no Brasil. Disponível

em < Sumario estudo Feminicidios - Leila

Garcia - Ipea >. Acesso em: 08 set. 2021.

Gráfico 1 – Conhecimento quanto a casos de violência doméstica.

Fonte: Elaborado pelos autores

Gráfico 2 – Tese relacionada a medida protetiva.

Fonte: Elaborado pelos autores
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Gráfico 3 – Obrigatoriedade de medida protetiva para cadastro.

Fonte: Elaborado pelos autores


