
Mulheres, meninas e pessoas não-conformes de gênero com 
deficiência - conheça seus direitos!

Violência baseada no gênero  
durante a pandemia da Covid-19.

O que é violência baseada no gênero?*       
A violência de gênero é um dano que acontece a 
uma pessoa ou a um grupo de pessoas por causa de 
seu gênero.1 Gênero significa que alguém age e se 
parece com o que sua comunidade pensa que uma 
mulher, uma menina, um homem ou um menino 
deve agir ou se parecer.2 As pessoas não-conformes 
de gênero incluem pessoas que não agem ou não 
se parecem com o que as pessoas esperariam de 
mulheres, meninas, homens ou meninos em suas 
comunidades.3

Embora a violência baseada no gênero possa 
acontecer com qualquer pessoa que seja 
discriminada por causa de seu gênero, ela 
acontece com mais frequência com mulheres e 
meninas.4 Também é provável que aconteça mais 
frequentemente com pessoas não-conformes de 
gênero, mas os dados sobre isso são insuficientes 
e mais pesquisas são necessárias.5 É importante 
denunciar casos de violência de gênero à polícia 
ou a outras autoridades que podem ajudar, por 
exemplo, profissionais da saúde ou professores.

A violência baseada no gênero pode assumir 
muitas formas, incluindo violência e abuso físico, 
emocional, psicológico, sexual e financeiro.6 Pode 
acontecer em casa, na rua ou em qualquer outro 
lugar. O assédio sexual também é uma forma de 
violência baseada no gênero. Acontece quando 
alguém está tentando fazer coisas sexuais com você 
quando você não quer fazer. A violência baseada no 
gênero tem a ver com desigualdade e discriminação 
de gênero, o que significa a forma como homens e 
mulheres são tratados de maneira diferente em uma 
comunidade, e é frequentemente impactada por 
outros fatores como raça, deficiência, orientação 
sexual e idade. 

A sigla “VBG” é frequentemente usada como uma 
forma de se referir à violência baseada no gênero. Se 
você experimentar a violência baseada no gênero, 
a culpa nunca é sua. A VBG não é normal, não é 
normal que isso aconteça, e você tem o direito de 
buscar ajuda e que a violência e o abuso acabem, 
assim como muitos outros direitos.

* Sobre o uso da língua Portuguesa: Women Enabled International está comprometida com a justiça em relação a questão 
de gênero. O uso do masculino genérico neste documento não reflete a nossa percepção das questões de gênero, mas 
o tomamos como uma ferramenta para facilitar a leitura do texto e torná-lo mais acessível à nossa comunidade.
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EXEMPLO:  Um homem dá um pontapé na esposa porque está infeliz por ela não ter preparado o jantar 
para a família. Na comunidade dos homens, espera-se que as mulheres preparem o jantar 
todas as noites para suas famílias.  

EXEMPLO:  Uma aluna que se interessa romanticamente por mulheres é estuprada por um colega do sexo 
masculino que quer forçá-la a se sentir atraída por homens.  

Para pessoas com deficiência, a VBG pode às vezes assumir formas únicas como abuso por uma pessoa 
de apoio; retenção de medicamentos ou um dispositivo de assistência; ou negação de necessidades como 
alimentação, dinheiro e apoio ao banheiro.7 A VBG pode acontecer uma ou muitas vezes. Os perpetradores 
- as pessoas que cometem esta violência - podem incluir parceiros íntimos (como uma namorada ou um 
marido), membros da família, cuidadores, pessoal de apoio, prestadores de serviços, professores, a polícia, 
ou outros.8 O perpetrador pode ser alguém que você conhece, mas nem sempre. A pandemia da COVID-19 
aumentou o número de pessoas que sofrem ou correm risco de sofrer VBG9, particularmente pessoas com 
deficiência.10 

EXEMPLO: O pai de uma menina leva sua cadeira de rodas e a tranca em seu quarto porque está cansado 
de lhe dar apoio. Durante a pandemia, sua pessoa de apoio profissional não pôde mais ajudá-
la por causa do medo da infecção pela COVID-19. 

EXEMPLO: Uma pessoa não binária que vive em uma instituição é insultada por um dos funcionários. 
(Uma pessoa não binária não é um homem nem uma mulher. Eles não são do gênero que as 
pessoas disseram ser quando nasceram.)

Quais são os meus direitos?     
Você tem o direito de estar livre da VBG. Seu governo deve prevenir, proteger, investigar, punir e apoiá-lo 
se você experimentar a VBG.11

Estes direitos são protegidos em muitos documentos internacionais chamados tratados, que seu governo 
pode ter ratificado. Se um governo ratificou um tratado, isso significa que seu governo tem o dever de 
garantir que o povo de seu país tenha esses direitos. Dois tratados importantes que você deve conhecer 
são a Convenção sobre os Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência12 - também conhecida como 
a CRPD - e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher13 - 
conhecida como CEDAW.

Você tem o direito, de acordo com estes e outros tratados:   

 • Ser tratado igualmente e sem discriminação com base em seu gênero ou em sua deficiência.14

 • Ter acesso à polícia e ao sistema judicial para buscar justiça.15

 • Para receber informações sobre a VBG e a pandemia da COVID-19 de forma que você possa entender.16

 • Para proteção e segurança durante emergências - tais como uma pandemia global, um desastre 
natural, ou uma guerra ou conflito.17

 • Para viver de forma independente e ser incluído em sua comunidade - incluindo acesso a serviços de 
apoio para ajudá-lo a viver de forma independente com o apoio que você necessita.18

 • À saúde - incluindo recuperação física e psicológica da violência; informações, bens e serviços de 
saúde sexual e reprodutiva; reabilitação; informações sobre saúde pública; programas de vacinação; e 
assistência para a reintegração em sua comunidade.19
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 • A um padrão de vida adequado para você e sua família20 e à proteção social.21 O termo “proteção 
social” significa que o governo toma medidas para garantir que você e sua família tenham acesso aos 
serviços de que precisam - incluindo a possibilidade de atender às suas necessidades básicas, como ter 
comida suficiente, água, roupas e moradia justa.22

 • Para poder votar, expressar sua opinião e ser incluído nos processos políticos.23

 • Para serviços acessíveis, tais como abrigos, linhas telefônicas de emergência, serviços de apoio e 
emergência, serviços de aconselhamento e programas de teste, tratamento e vacinação COVID-19.24

 • Para acomodações razoáveis, o que significa que serviços, tais como abrigos, serviços de apoio e 
programas COVID-19, tomam medidas para se adaptar às suas necessidades quando serviços acessíveis 
não são suficientes para fornecer o apoio de que você precisa.

O QUE SIGNIFICA SER ACESSÍVEL?
Acessibilidade significa que informações, bens e serviços podem ser utilizados por pessoas com 
deficiência em uma base de igualdade com pessoas sem deficiência.25 Isto significa que, entre outras 
ações, os governos devem certificar-se de que diferentes formatos de informação e comunicação 
estejam disponíveis (tais como digital, braile, linguagem de sinais, linguagem clara e formatos Easy-
Read/Leitura Fácil); que haja exceções políticas para permitir que animais de serviço, intérpretes e 
pessoal de apoio acompanhem os destinatários dos serviços; que as informações, bens e serviços 
sejam acessíveis, inclusive com isenção de taxas; e que a acessibilidade física seja fornecida, tais como 
rampas, grades e elevadores.26 Os serviços físicos também devem ser fáceis e seguros para que as 
pessoas com deficiência alcancem.27

EXEMPLO:  Os locais de teste COVID-19 estão localizados em um edifício acessível a cadeiras de 
rodas. 

EXEMPLO:  Todas as campanhas de conscientização pública na TV sobre a VBG incluem um 
intérprete de linguagem de sinais.  

Quais são os meus direitos durante a pandemia da COVID-19? O que 
meu governo deve fazer?
Seu governo deve respeitar, proteger e cumprir seu direito de estar livre da VBG em todos os momentos.28 

Na verdade, você tem direitos específicos que devem ser garantidos durante e após uma emergência como 
esta pandêmica. Em todos os momentos, e particularmente durante a pandemia da COVID-19: 

Seu governo deve respeitar seus direitos: 

O governo, e qualquer pessoa que trabalhe para o governo, é obrigado a nunca cometer VBG e a ter leis em 
vigor que tornem essa violência ilegal.29

EXEMPLO:  O Governo aprova uma lei que exige que os médicos que trabalham em hospitais públicos 
não esterilizem as mulheres com deficiência (impeçam-nas de ter filhos permanentemente) 
sem seu acordo totalmente informado sobre o procedimento.30
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Seu governo deve proteger seus direitos: 

O governo deve proteger as pessoas com deficiência contra a VBG, agindo para prevenir e tratar a VBG 
cometida por pessoas (como seu familiar, pessoa de apoio ou parceiro).31

Durante a crise da COVID-19, seu governo tem o dever de estar promulgando leis, políticas e programas 
que previnam e enfrentem a violência contra pessoas com deficiência, incluindo a adoção de medidas para 
enfrentar os estereótipos que contribuem para a violência contra pessoas com deficiência.

EXEMPLO:  Você tem o direito aos serviços de apoio relacionados à deficiência que você requer para 
ser classificado como serviços essenciais por lei. Este direito é importante para permitir que 
você viva de forma independente e não tenha que confiar em sua família ou em ambientes 
institucionais para serviços de apoio essenciais e necessidades básicas como alimentação, 
água e moradia.

EXEMPLO:  Você tem o direito de ser incluído e poder compreender as informações apresentadas em 
qualquer campanha de conscientização da COVID-19 da VBG que trate do aumento do risco 
de violência durante a pandemia da COVID-19 e que compartilhe informações sobre os 
serviços disponíveis. 

Durante a crise da COVID-19, seu governo tem o dever de fornecer serviços adequados, oportunos e 
acessíveis aos sobreviventes da VBG para evitar maiores danos.32

EXEMPLO:  Você tem o direito, mesmo durante a COVID-19, de sair de sua casa para escapar da violência, 
buscar ajuda da polícia ou ter acesso aos serviços de saúde e de VBG. 

EXEMPLO:  Você tem o direito de usar o transporte público acessível para buscar ajuda após 
experimentar a VBG, mesmo durante os bloqueios e restrições da COVID-19.

EXEMPLO: Você tem o direito a qualquer suporte de acessibilidade relacionado à deficiência que 
você precisar ao procurar serviços de saúde, serviços de VBG ou outras formas de serviços 
essenciais, mesmo que tenham sido implementadas restrições durante a pandemia da 
COVID-19. 

EXEMPLO:  Você sempre tem o direito de ter um intérprete ou pessoa de apoio de sua escolha com você 
durante uma consulta de saúde. Seu intérprete ou pessoa de apoio deve ser considerado 
como um trabalhador essencial e dotado de equipamento de proteção pessoal.

EXEMPLO:  Você tem o direito de viver na comunidade e não em uma instituição. Se você vive em uma 
instituição - como um lar de idosos, um lar em grupo ou uma instituição psiquiátrica - você 
tem o direito de fazer com que o governo tome medidas adicionais para considerar suas 
necessidades e enfrentar o risco crescente de violência que você enfrenta por causa do 
gênero e da deficiência devido à pandemia COVID-19.

EXEMPLO:  Se você vive em uma instituição, alguém que não trabalha para o governo é obrigado a 
verificar regularmente se há casos de violência baseada no VBG na instituição. Você tem o 
direito de falar com essa pessoa e relatar a VBG. 

EXEMPLO:  Você tem o direito de denunciar a VBG à polícia ou a outras pessoas de uma forma que 
mantenha suas informações sigilosas. Se você quiser, uma pessoa de sua confiança pode ir 
com você para denunciar o crime ou apoiá-lo para fazê-lo usando um telefone ou a internet. 
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Durante a crise da COVID-19, seu governo tem o dever de investigar, processar e punir a VBG.33

EXEMPLO: Você tem o direito de apresentar um relatório policial de forma acessível e fazer com que a 
polícia tome medidas para investigar alegações de VBG, mesmo quando eles estão ocupados 
com a aplicação das restrições da COVID-19.

EXEMPLO: Você tem o direito de poder buscar uma ordem de proteção de emergência do sistema 
judicial de forma acessível, mesmo durante bloqueios ou paralisações do sistema judicial, e 
fazer com que a polícia faça cumprir essa ordem de proteção.34

EXEMPLO: O pessoal dos hospitais, delegacias e abrigos deve ser treinado e conhecer seus direitos.    

Durante a crise da COVID-19, seu governo tem o dever de estar promovendo a recuperação física, mental e 
psicológica, a reabilitação e a reintegração social dos sobreviventes da VBG em sua comunidade.35 

EXEMPLO:  Você tem o direito de ter serviços de apoio psicossocial, como aconselhamento ou linhas 
diretas de saúde mental, disponíveis em formatos acessíveis, como formatos digitais e de 
vídeo, mensagens de texto e vários idiomas, incluindo linguagem gestual local. 

EXEMPLO:  Você tem o direito de poder visitar prestadores de serviços, incluindo conselheiros, treinados 
na prestação de serviços inclusivos para pessoas com deficiência, e de saber como fornecer 
fortes referências a outros prestadores de serviços para necessidades relacionadas à VBG e à 
deficiência, se você experimentou ou tem medo de VBG.  

Seu governo deve cumprir seus direitos:  

O governo deve garantir que as pessoas com deficiência possam viver uma vida livre da VBG, inclusive, por 
exemplo, assegurando que os serviços de proteção sejam acessíveis e treinando os prestadores de serviços 
sobre serviços que incluam a deficiência.36 O governo também deve assegurar a participação de mulheres, 
meninas e pessoas com deficiência no processo de preparação, resposta e recuperação da COVID-19.37 O 
governo deve ainda fornecer financiamento ao sistema judicial onde a VBG é processada para garantir que 
o escritório do serviço de apoio às vítimas seja totalmente acessível, tenha pessoal treinado em inclusão da 
deficiência e tenha um intérprete de linguagem de sinais no pessoal.38

EXEMPLO: Você tem o direito de ser incluído na coleta de dados e de acessar dados desagregados por 
gênero e deficiência sobre o impacto da COVID-19 na VBG.  

EXEMPLO: Você tem o direito de ser consultado nas avaliações do governo sobre a VBG durante a 
pandemia da COVID-19, com financiamento e programação atribuídos de acordo.

Se eu sofrer a VBG, o que eu devo fazer?
 • Se você estiver passando por uma emergência, entre em contato com a polícia local ou com o provedor 
de emergência. Você deve fazer isto mesmo que onde você mora esteja sob uma ordem de suspensão 
obrigatória ou qualquer outra restrição da COVID-19. 

 • Entre em contato com sua organização local de vítimas/sobreviventes ou outras que forneçam serviços 
especializados da VBG, tais como hospitais ou linhas de ajuda para aqueles que tenham experimentado 
a VBG. Use a internet (se você tiver uma conexão segura e confidencial) ou peça a uma pessoa de 
confiança para ajudá-lo a identificar uma maneira segura e acessível de contatá-los.
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 • Entre em contato com sua organização local de pessoas com deficiência ou organização de apoio a 
pessoas com deficiência para solicitar uma indicação e/ou assistência buscando serviços acessíveis 
de VBG, ou para se juntar a um grupo de apoio para mulheres, meninas e pessoas não-conformes de 
gênero com deficiência.

Onde posso saber mais sobre a VBG? 
 • ONU Mulheres, Acabando com a violência contra a mulher COVID-19 sínteses (2020-2021). 

 • ONU Mulheres e Women Enabled International (WEI), COVID-19, gênero, e lista de verificação de 
deficiência: Prevenção e enfrentamento da violência de gênero contra mulheres, meninas e pessoas com 
deficiência durante a pandemia da COVID-19 (2021). 

 • Fundo das Nações Unidas para a População, ONU Mulheres, Programa de Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, Escritório de Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Serviços Essenciais para Mulheres 
e Meninas Sujeitas à Violência (2015). 

 • UNFPA e WEI, Mulheres e Jovens com Deficiência: Diretrizes para a prestação de serviços com base em 
direitos e de gênero para enfrentar a violência de gênero e a saúde e direitos sexuais e reprodutivos 
(2018).

Esta publicação foi produzida pela ONU Mulheres e Women Enabled International no contexto do programa Building 
Back Better for All, apoiado pela Parceria das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (UNPRPD) 
Multi Partner Trust Fund. Esta publicação não reflete necessariamente a posição oficial do MPTF da UNPRPD.

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/series-evaw-covid-19-briefs
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/series-evaw-covid-19-briefs
https://womenenabled.org/reports/lista-de-verificacao-prevencao-e-enfrentamento-da-violencia-de-genero
https://womenenabled.org/reports/lista-de-verificacao-prevencao-e-enfrentamento-da-violencia-de-genero
https://womenenabled.org/reports/lista-de-verificacao-prevencao-e-enfrentamento-da-violencia-de-genero
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://womenenabled.org/reports/wei-and-unfpa-guidelines-disability-gbv/
https://womenenabled.org/reports/wei-and-unfpa-guidelines-disability-gbv/


Notas finais

Algumas das seguintes notas finais contém texto em Inglês. Na maioria dos 
casos, as referências são de documentos disponíveis somente em inglês. 
Se precisar de algum documento em Português, pode entrar em contato 
com o Fundo de Nações Unidas Para a População ou com Women Enabled 
International.
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7 Vide, e.g., Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD 
Committee), General Comment No. 3: Women and girls with disabilities, 
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