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Dicionário Feminino da In-
fâmia: acolhimento e diag-
nóstico de mulheres em
situação de violência, orga-
nizado pelas pesquisadoras

Elizabeth Fleury e Stela Meneghel, traz
um rico panorama dos conceitos recor-
rentes na pauta feminista e das mulhe-
res e vai além, apresentando temas e
significados em sua dimensão histórica,
política e social. O dicionário nasceu com
o objetivo de permitir tanto ao público
leigo como às equipes multiprofissionais
de saúde, assistência social, segurança
e justiça que atendem mulheres em si-
tuação de violência o acesso a informa-
ções fundamentais para o acolhimento
e cuidado com as mulheres.

Estão explicados nessa obra de refe-
rência fenômenos que envolvem os vári-
os aspectos, tipos e cenários das
violências e também formas de resistên-
cia, além de informações sobre análises
científicas que ampararam a criação de
procedimentos, normas, abordagens e
técnicas que hoje estão regulamentados
e em funcionamento em diversos seto-
res públicos de forma consolidada ou ain-
da embrionária. Além disso, houve uma
preocupação importante: transmitir aos
leitores as mais importantes noções so-
bre conceitos de liberdade, direitos hu-
manos, justiça, aspectos da educação
masculina que levam à prática da vio-
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lência e outros temas.
Tudo foi pensado para que os profis-

sionais que atendem as mulheres em si-
tuação de violência possam se orientar
melhor quanto ao contexto ou cenário
em que as lutas feministas se inseriam
quando foram implantadas certas práti-
cas ou quando avanços importantes na
vida social permitiram às mulheres mais
liberdade de ir e vir, a garantia de seus
direitos seja na vida privada seja na vida
pública. A ideia é prover os profissionais
da área pública e os cidadãos de infor-
mações sobre o que tem acontecido
desde que as mulheres começaram a
conquistar espaço nos planos social, po-
lítico, jurídico e de cidadania.

O Dicionário é o resultado de um tra-
balho que reuniu muitas vozes: mais de
cem colaboradores, pesquisadores e pro-
fissionais de universidades, agências go-
vernamentais, serviços públicos de saúde,
seguridade social, segurança pública,
jurídico-policiais e organizações não go-
vernamentais trabalharam coletivamen-
te na seleção dos temas e elaboração
dos verbetes. O trabalho de um grupo
bastante variado trouxe à tona diferen-
tes perspectivas para a compreensão das
raízes da violência e para o campo de
construção de políticas públicas. As or-
ganizadoras optaram por preservar os dis-
cursos e o tratamento de cada campo
específico, em respeito “aos diferentes

referenciais utilizados pelos estudiosos e
os operadores dos sistemas públicos de
saúde, assistência social, segurança pú-
blica e sistema jurídico, reproduzindo com
fidelidade os modos de pensar o proble-
ma das violências nestas diferentes es-
feras e o modo como se alinham e
organizam suas pesquisas e trabalho”.

A obra traz registradas histórias de
lutas que atravessaram séculos, trava-
das por pioneiras reconhecidas e ou-
tras anônimas, e que permitem que
cada vez mais as mulheres transitem
por espaços e lugares antes vetados a
elas. A ex-ministra da Secretaria de
Políticas para as Mulheres da Presidên-
cia da República, que hoje dirige o es-
critório da Fundação Ford no Rio de
Janeiro, Nilcéia Freire, destaca no pre-
fácio do livro: “A realidade desvenda-
da pelas conquistas, entretanto, ainda
não representa a plenitude de direitos
e cidadania para as mulheres. Há mui-
to caminho pela frente. Os temas sele-
cionados pelas organizadoras para
constituir o Dicionário são a expressão
contextualizada dessa situação”.

Sobre os
verbetes

A escolha dos temas para os ver-
betes se deu com base em ampla e
cuidadosa pesquisa, primeiro com a
bibliografia de referência e, em segui-
da, reunindo atores sociais e políticos,
pesquisadores e equipes multiprofissi-
onais. Os 187  verbetes que compõem
a obra são resultado do processo de
revisão, sumarização e aferição de si-
nonímia em um conjunto de textos ini-
ciais sobre quase trezentos temas.

Os verbetes apresentam, em ge-
ral, a conceituação do fenômeno, sua
contextualização e desenvolvimento
históricos, os desdobramentos dos mo-
vimentos realizados, principalmente
pelas mulheres, para a superação de
realidades adversas. Alguns verbetes
trazem, ao final, a bibliografia consul-
tada, medida indispensável para facili-
tar o contato dos interessados com a
literatura especializada.


