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1. CARTA AOS DELEGADOS 

 Caros delegados(as),  

Sejam muito bem-vindos ao Sigma-Múndi 2022, é um prazer ter vocês conosco no 

nosso comitê este ano. Estamos nos preparando ao máximo e cuidando de todos os detalhes 

para que vocês tenham uma experiência incrível e se apaixonem pelas simulações tanto quanto 

nós somos apaixonadas.  

Vou começar me apresentando, eu sou a Luiza Trezzi e terei a honra de ser diretora do 

comitê da ONU Mulheres juntamente com a Sofia Lobo. Sou uma completa viciada em 

simulações e já perdi as contas de quantas fiz parte, seja como diretora ou como delegada. Eu 

me formei no Sigma em 2020 e essa é a minha segunda vez compondo a mesa de um dos 

comitês do Sigma-Múndi, o que me deixa muito empolgada para o que nós vamos construir 

juntos. Quero cursar relações internacionais na faculdade e posso garantir que, embora possa 

parecer apenas mais uma atividade extra-curricular, simular abre muitas portas incríveis.  

Então delegados, como a Luiza já falou, eu sou a Sofia Lobo e também serei diretora de 

vocês este ano. Estudei no Sigma no Fundamental 2 e Ensino Médio e, desde o nono ano, venho 

fazendo simulações. Me apaixonei na minha primeira simulação e depois disso nunca mais 

parei. Eu espero que, assim como eu, vocês aproveitem ao máximo essa experiência, pois falo 

por mim que mudou minha vida completamente e me ajudou a seguir o rumo da faculdade que 

eu quero hoje.  

Depois de nos apresentarmos, o que podemos garantir é que tudo dentro desse evento 

foi cuidado e pensado com muito carinho e dedicação. Não só por nós, mas por uma equipe 

incrível que fica acompanhando de pertinho o “backstage” de um evento tão grandioso como 

esse. Cada tema tem um significado enorme e merece receber uma posição de destaque para 

além do cenário global indo parar dentro das nossas salas de aula.  

No mais, nós duas esperamos que todos vocês se preparem com todo o cuidado e 

estudem bastante para conseguirem discutir com cuidado e maestria um tema de tamanha 

importância como as medidas contra o aumento de casos de violência doméstica durante o 

lockdown. Além disso, reiteramos que estaremos disponíveis para tirar dúvidas durante todo o 

preparo e queremos acompanhar o crescimento de cada delegado.  

Esperamos vocês e bons estudos! 
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2. ONU MULHERES  

2.1. História do comitê 

A ONU Mulheres (Entidade das Nações Unidas para Igualdade de Gênero e o 

Empoderamento das Mulheres) é um comitê da Organização das Nações Unidas (ONU) criado 

em 2010. Seu objetivo é discutir sobre equidade de gênero e empoderamento de mulheres e 

meninas. A criação desse comitê ocorreu por uma demanda da ONU de reformulação de sua 

agenda para trazer mais recursos e ser mais efetiva em seus projetos, trazendo assim um impacto 

maior e melhor para a sociedade como um todo, e neste caso para as mulheres e meninas. 

Apesar de sua criação efetiva ter ocorrido apenas no século XXI, a questão da mulher 

já vinha ganhando mais espaço dentro da organização desde os anos 1970. Durante essa década 

ocorreram vários marcos históricos no que compete à luta pelos direitos da mulher, os dois 

eventos que se destacam são o Ano Internacional da Mulher e a Primeira Conferência Mundial 

da Mulher, ambas ocorridas em 1975. 

A Primeira Conferência Mundial da Mulher ocorreu no México com o objetivo de 

discutir sobre o tema: “Igualdade, Desenvolvimento e Paz”. Um de seus principais ganhos foi 

a criação do Fundo de Contribuições Voluntárias das Nações Unidas para a Década da Mulher, 

o qual futuramente viria a ser o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher 

(UNIFEM), um dos órgãos que faria parte da unificação para criação do comitê ONU Mulheres. 

Nos anos seguintes houveram mais duas conferências em 1980 e 1985, respectivamente em 

Copenhague e Nairóbi. Além disso, em 1995, a China sediou a IV Conferência Mundial sobre 

a Mulher, tal qual após muitos avanços reafirmava, de acordo com a Declaração dos Diretos 

Humanos, como os direitos das mulheres eram os mesmos direitos dos homens e tornou a 

igualdade de gênero uma pauta universal e assim foram criadas as 12 áreas de preocupação 

sobre os direitos de mulheres e meninas. 

A pauta das mulheres estava muito presente não só dentro da ONU, mas também na 

sociedade como um todo por conta do apelo mundial das mulheres para reivindicação de seus 

direitos, e para não cair no esquecimento após as quatro conferências, a ONU uniu quatro outras 

partes da organização, sendo elas o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a 

Mulher (UNIFEM), a Divisão para o Avanço das Mulheres (DAW), o Instituto Internacional 

de Pesquisas e Capacitação para o Progresso da Mulher (INSTRAW) e o Escritório de 

Assessoria Especial para Questões de Gênero e Promoção da Mulher (OSAGI) para a criação 

de um comitê para as mulheres chamado de ONU Mulheres. 
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Em seu breve período de existência, a ONU Mulheres já criou inúmeros projetos para 

transversalidade de gênero e articulação para promover o apoio coordenado às iniciativas da 

sociedade civil, além de atuar como secretariado da Comissão sobre a Situação das Mulheres 

(CSW), que ocorre anualmente no mês de março no escritório de Nova Iorque, com o objetivo 

de negociar, monitorar e debater os compromissos internacionais sobre os direitos das mulheres. 

2.2. Funções e Poderes 

A Organização das Nações Unidas tem diversos objetivos, dentre eles a manutenção da 

paz mundial e da segurança, incentivo a sustentabilidade e a proteção dos direitos humanos, 

assim a organização possui diversos escritórios ao redor do mundo, sendo o da ONU Mulheres 

situado no de Nova Iorque. Entretanto nem todos os países fazem parte da organização, sendo 

assim, o poder é muito mais simbólico, consistindo em um espaço para os países membros 

discutirem questões diversas.  

A ONU tem um papel importante nessas discussões para auxiliar os Estados para a 

manutenção de seus objetivos. Como no caso brasileiro em que o Estado foi condenado na 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) pelo caso do assassinato de Márcia 

Barbosa de Souza, sentenciado por discriminação no acesso à Justiça, por não investigar e julgar 

a partir da perspectiva de gênero, pela utilização de estereótipos negativos em relação à vítima 

e pela aplicação indevida da imunidade parlamentar. Após a condenação, a ONU junto com o 

legislativo brasileiro, ajudou na pauta e aplicação da Lei Maria da Penha, sendo esta 

considerada uma das melhores leis de combate à violência doméstica do mundo.  

2.3. Lista de Países membros 

África do Sul  Alemanha  Arábia Saudita Austrália  Bélgica  

Bolívia  Brasil  Canadá  Chile  China  

Colômbia  Congo  Cuba  Coreia do Sul Dinamarca  

El Salvador  Espanha  Estados Unidos  Finlândia  França  

Grécia  Guatemala  Holanda  Índia  Itália  

Israel  Japão  México  Moldávia  Noruega  

Nova Zelândia  Porto Rico Qatar Reino Unido  Rússia  

Senegal  Suécia  Suíça  Turquia  Ucrânia  
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3. AS ORIGENS DAS VIOLÊNCIAS 

3.1. Os diferentes tipos de violência contra a mulher  

Embora varie conforme o país, os tipos de violência contra mulher, atualmente, 

reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde (outro comitê presente na ONU), são 

qualquer ato que prejudique a vítima ou a cause danos de forma moral, sexual, física ou mental 

e, ainda, quaisquer atos de privação de liberdade ou ameaça. Sendo assim, muitos atos estão 

inclusos dentro desse contexto. 

Além disso, dentro da OMS, existem divisões entre as violências causadas por parceiros 

e as causadas por pessoas desconhecidas, já que, aproximadamente, uma em cada três mulheres 

sofrem violência por parte de parceiros ao longo da vida.  

É importante ressaltar que, com as diferenças culturais e regionais, cada país possui sua 

própria legislação para enquadrar os mais variados atos agressivos. Enquanto, em alguns países, 

a legislação tende a proteger as vítimas, outras tendem a proteger o agressor ou, ao menos, 

negligenciar a violência. 

Sendo assim, torna-se imprescindível a discussão respeitosa e diplomática acerca das 

diferenças culturais e seus impactos nos casos de violência contra as mulheres. 

3.2. A omissão perante as agressões   

Omissão pode ser entende acordo com o dicionário Oxford Languages, é “ato ou efeito 

de deixar de lado, desprezar ou esquecer; preterição, esquecimento”.  

No caso das denúncias das agressões, a omissão é o ato mais presente, seja pela família, 

amigos ou até mesmo pelo Estado que desprezam as vítimas que desejam denunciar. E em uma 

sociedade marcada por frases como "briga de marido e mulher não se mete a colher", nas quais 

apenas reprimem as mulheres e as calam de denunciar as agressões ou levar seus inquéritos 

para frente. Além de que são muito comuns as tentativas de justificar os abusos por meio de 

pensamentos machistas, como a vestimenta, trabalho ou lugar onde a vítima estava presente no 

momento da ocorrência.  

Em notícia publicada pela ONU, estima-se que ao redor do globo as taxas de violência 

contra a mulher variam de 16% a 25% em mulheres entre 15 e 49 anos. Na tabela a seguir é 

possível visualizar os números ao redor do globo:  
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Tabela 1 – Taxa de violência contra a mulher ao redor do mundo 

Território analisado Taxa de violência contra a mulher 

Europa 16% a 23% 

Ásia Central 18% 

Ásia Oriental 20% 

Sudeste Asiático 21% 

América Latina 25% 

Caribe 25% 

América do Norte 25% 

África O continente não fez parte da pesquisa. 

Oceania O continente não fez parte da pesquisa. 

 

Sendo esses números tão alarmantes e crescentes as restrições do coronavírus, o número 

de agressores indiciados pelos seus crimes não cresceram. Por que, na sociedade, todo mundo 

conhece alguma mulher vítima de violência doméstica, mas ninguém conhece nenhum 

agressor?  

É repassado por gerações que não se deve interferir nas brigas entre casais e que se deve 

ouvir o grito mais alto e é neste ponto que muitas mulheres são oprimidas. Em muitos casos 

passam despercebidas pelas autoridades ao denunciarem seus abusos, e quando tem a coragem 

de denunciar seu agressor à justiça, muitas vezes, não é feita de maneira correta. 

Mulheres são violentadas a todo minuto ao redor do mundo, com números alarmantes 

ao redor do mundo. Ainda assim, caladas ao denunciarem seus maridos por sexo sem 

consentimento, relacionamentos abusivos, entre mais infinitos exemplos. 
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3.3. Por que as mulheres tendem a ser mais afetadas?  

A violência doméstica faz parte de um problema estrutural da sociedade, ou seja, afeta 

mulheres de todas as classes sociais, raças, etnias, religiões, orientações sexuais, idades e graus 

de escolaridade. Logo, não se pode culpar a vítima como muitos fazem e, ainda, torna uma 

incógnita maior o porquê de as mulheres serem praticamente as únicas afetadas. 

Contudo, por ser um problema estrutural é necessário o enfrentamento da violência de 

gênero, políticas públicas de prevenção, campanhas educativas e a difusão de políticas de 

proteção dos direitos humanos das mulheres e meninas. Portanto, independente da vítima, a 

culpa é sempre do agressor.  

4. A INFLUÊNCIA DO LOCKDOWN  

Durante a pandemia da COVID-19, muito se foi discutido sobre a violência doméstica. 

Muitas mulheres se viram presas por meses junto com os seus agressores. Para fora de casa, um 

vírus que estava matando e deixando sequelas, até então, desconhecidas. Já dentro de casa, 

muitas mulheres estavam totalmente sem saída, sem apoio e com medo. Temiam a morte para 

todos os lados, não havia sequer uma saída. Para onde ir?  

Foi dentro dessa problemática que o número de casos de violência doméstica disparou 

em muitos países. Tornando, assim, uma realidade já muito cruel em um verdadeiro pesadelo 

sem escape. Tentando avaliar os possíveis motivos para tamanho aumento na violência, foi 

possível traçar alguns paralelos dentro do tópico. 

4.1. Falta de rede de apoio  

Devido ao “lockdown”, os encontros entre amigas acabaram, o tempo no trabalho se 

tornou mais tempo dentro de casa, todas as atividades se voltaram para um só lugar: dentro de 

casa. Com isso, a convivência se tornou clara, necessária e, mais do que isso, obrigatória entre 

os casais e famílias.  

É muito comum que, para perceber e realizar que está realmente passando por processos 

violentos, um indivíduo precise de uma rede de apoio. Rede essa que, podendo analisar a 

situação de fora, não se envolverá tão diretamente, podendo chegar a conclusões mais fáceis e 

objetivas sobre o que está de fato acontecendo. É o que acontece na maioria dos casos de 

violência contra a mulher.  

A tão comum rede de apoio pode se dar das mais diversas maneiras, sendo normalmente 

composta por amigas, colegas e membros da família, como uma mãe, uma tia ou algum parente 
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mais distante. Contudo, dado o cenário de quarentena, não era mais possível se encontrar com 

essas pessoas fora do ambiente “online” sendo esse, por muitas vezes, um lugar temerário para 

mulheres que estão passando por quadros de violência doméstica. Tendo medo que seus 

parceiros leiam, descubram ou percebam que algo está sendo compartilhado com outras pessoas 

de fora da casa. 

O apoio, então, já não era mais possível, as denúncias cada vez mais complicadas visto 

que estavam todos no mesmo ambiente. Qual era a solução para essas mulheres? 

O tempo de pandemia foi passando elas cada vez mais silenciadas dentro de um cenário 

que tinham que conviver com seus próprios agressores. Os casos aumentando. O medo 

transbordando. A solução longe de ser encontrada. 

4.2. Aumento das dependências emocionais e do estresse dentro de casa 

Durante entrevistas com mulheres que sofreram agressões no período de “lockdown”, o 

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) constatou que muitas 

mulheres acreditavam que a razão de seus companheiros terem procurado a violência como 

forma de escape foi o aumento do estresse e o medo de perderem seus empregos. 

De fato, com a economia de muitas nações em abrupta queda, muitas pessoas foram 

perdendo o emprego e, com isso, mais uma preocupação se instalou dentro da casa de muitas 

famílias. O medo do desemprego, da fome e de não ter o que fazer acerca desse cenário - nem 

mesmo a quem recorrer.  

Além do estresse, um – também problemático – aumento chamou a atenção de 

especialistas que analisando a situação de famílias, ao redor do globo, perceberam que a 

dependência emocional tinha um enorme impacto na aceitação da violência. Por estarem em 

contato direto a todos os momentos, a dependência emocional aumentou. Cada um tinha apenas 

um ao outro.  

O professor e psicólogo peruano, Jesus Joel, analisa como a dependência emocional 

exacerbada pode ser um fator perigoso dentro de uma relação. Em seu artigo científico sobre 

“Dependência emocional em mulheres vítimas de violência por parceiro íntimo”, ele cita que o 

apego é uma das primeiras conquistas para um agressor.  

Essa análise se faz muito coerente visto que, se refletirmos acerca desse contexto, é 

possível perceber que o apego traz um maior índice de perdão. Esse perdão ou, até mesmo, a 

ignorância perante alguns erros é cada vez mais fácil e frequente se a pessoa agredida necessita 

-ou acha que necessita- do outro, nesse caso o agressor. 
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4.3. Ineficácia de medidas governamentais  

Uma das principais problemáticas observadas, como desdobramento dos casos de 

agressão, é a triste omissão dos Estados perante os agressores e às vítimas. Por muitas vezes 

terem uma legislação falha, muitos países optam por apenas registrar os casos de violência e 

continuar silenciando as mulheres.  

Contudo, essa omissão vem se tornando cada vez mais prejudicial, uma vez em que, 

enquanto para o Estado, elas se tornam estatística, dentro de casa a realidade é assustadora e se 

aproxima da morte. Infelizmente, muito mais vezes do que deveria, chegando a essa infeliz 

realidade. Embora, em alguns países, existem leis para mitigar as desigualdades dentro dos 

parâmetros de violência de gênero, essa ainda é uma realidade longe de ser alcançada. 

4.4. Escassez de medidas efetivas de amparo após as denúncias  

Após a denúncia, a vítima deveria ter algum tipo de proteção contra o agressor, 

mas como isso não acontece, muitas mulheres não registram a ocorrência por medo do 

que o agressor é capaz de fazer depois de ter sido denunciado.  

E, quando a vítima faz a denúncia, é comum que os casos não tenham um 

inquérito policial aberto por falta de provas, já que muitas vezes a vítima não tem provas 

consideradas concretas pela polícia. Essa escassez de medidas efetivas permite uma 

subnotificação dos casos que já são muitos, e dificulta a vida das vítimas que não 

conseguem sair dessa situação de violência.  

5. PERGUNTAS COMUNS 

 Nesse tópico vocês vão encontrar perguntas que podem vir à mente durante o 

período de estudos e de leitura do guia. São perguntas que devem servir de base a todos 

os delegados, principalmente aqueles que estão simulando pela primeira vez. 

- Qual é a melhor forma de entender a posição que o meu país representa? 

Conhecer sua história e suas políticas atuais é uma ótima maneira de começar, 

mas a principal maneira de entender se o país que você representa tem uma posição mais 

diplomática ou agressiva é verificar se a nação assinou acordos internacionais sobre os 

principais temas do comitê. O guia de leitura fornece uma grande quantidade de 

informações gerais sobre a temática, mas o status de cada país depende do esforço de 

cada delegado. 

- Será necessária a produção de algum documento para esse comitê? 
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Sim, durante nossos treinamentos presenciais, haverá muitos exemplos de como 

criá-los e explicaremos todos eles como o procedimento geral do comitê, para que você 

não precise se preocupar com eles. Por enquanto, basta pesquisar sobre as nações que 

vocês representam para a principal posição em relação ao tema. 

- Eu posso expor a minha opinião pessoal durante os debates? 

Não, você deve representar o país que será designado delegado. Portanto, evite 

usar expressões informais durante discursos como "Acho que...", “Eu penso…” ou 

"Meu país" e prefira dizer "Em nome de (a nação que você representa) ... " e "A 

delegação de (a nação que você representa) ..." 

6. INDICAÇÕES DE LEITURAS PARA APROFUNDAMENTO  

 

1. Domestic violence surges during coronavirus lockdowns – DW News 

(https://youtu.be/0gJ7_CZ7D2c) 

2. The hidden pandemic: increase in domestic violence during COVID-19 lockdowns – 60 

Minutes Australia (https://youtu.be/041vfrsikas) 

3. A pandemia das sombras: violência doméstica durante a COVID-19 – ONU Brasil 

(https://youtu.be/BOEFWE-Cd34)  

4. Impactos do COVID-19: Violência contra a mulher na quarentena – FGV 

(https://youtu.be/94S3Izzkq4E)  

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Aqui é o lugar onde vocês vão encontrar a maior parte das nossas fontes de pesquisa 

para elaborar o guia. Muito do que escrevemos tem como referência esses links e também 

podem ser uma boa fonte de aprofundamento de estudos para aqueles tentando ir um pouco 

além do guia e pesquisar mais a fundo sobre o nosso tema.  

Obs.: Alguns links e artigos estão em espanhol e inglês, basta traduzir a página pelo 

próprio Google ou entrar em contato com uma das diretoras.  

1. https://observatorios.unochapeco.edu.br/ovsp/banco-de-dados/dados-relatorios-e-analises-

sobre-a-violencia-contra-a-mulher/ 

2. https://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/documentos-de-referencia/ 

3. https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/linha-do-tempo-dados-da-

violencia-contra-as-mulheres/ 

4. https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women 

5. http://www.onumulheres.org.br/planeta5050-2030/conferencias/ 

6. https://www.institutomariadapenha.org.br/lei-11340/tipos-de-violencia.html 

7. https://www.diferenca.com/tipos-de-

violencia/#:~:text=Ocorrem%20a%20partir%20da%20utiliza%C3%A7%C3%A3o,ou%20

mais%20tipos%20de%20viol%C3%AAncia 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://observatorios.unochapeco.edu.br/ovsp/banco-de-dados/dados-relatorios-e-analises-sobre-a-violencia-contra-a-mulher/
https://observatorios.unochapeco.edu.br/ovsp/banco-de-dados/dados-relatorios-e-analises-sobre-a-violencia-contra-a-mulher/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.diferenca.com/tipos-de-violencia/#:~:text=
https://www.diferenca.com/tipos-de-violencia/#:~:text=
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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8. https://www.paho.org/pt/topics/violence-against-women 

9. https://www.acnur.org/portugues/2020/11/25/violencia-contra-a-mulher-aumenta-durante-

a-pandemia-de-covid-

19/#:~:text=Estavam%20com%20medo%20de%20se,que%20a%20situa%C3%A7%C3%

A3o%20econ%C3%B4mica%20piorou 

10. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0254-92472015000200007 

11. https://news.un.org/pt/story/2021/03/1743912 

12. https://jus.com.br/artigos/71903/feminicidio-e-a-omissao-do-estado 

13. https://exame.com/mundo/de-173-paises-46-nao-tem-lei-sobre-violencia-contra-mulher/ 

14. https://minionupucmg.wordpress.com/2017/08/02/i-conferencia-mundial-sobre-a-

situacao-da-mulher/ 

15. http://www.onumulheres.org.br/planeta5050-2030/csw/ 

16. https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/brasil-condenado-corte-idh-feminicidio 

17. https://www.unwomen.org/en/csw 

18. https://www.institutomariadapenha.org.br/violencia-domestica/o-que-e-violencia-

domestica.html 

about:blank
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