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VITRINE DO CONHECIMENTO: ENFERMAGEM E COVID-19 
PROJETOS DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO  

PAÍS DE ORIGEM: BRASIL 
 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: GRUPO DE PESQUISA GÊNERO, SAÚDE E ENFERMAGEM – ESCOLA DE ENFERMAGEM 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

REGISTRO DO PROTOCOLO EM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA:  
CAAE: NÃO HÁ NECESSIDADE – USA DADOS SECUNDÁRIOS 
 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM TEMPOS DE PANDEMIA: SITUAÇÃO GERAL, 
CONCEPÇÕES E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO 
  

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: ROSA MARIA GODOY SERPA DA FONSECA 
 

CURRICULO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: LINK:  http://lattes.cnpq.br/4932807066650389 
 

RESUMO:  
Em tempos de isolamento social pela pandemia de coronavírus tem havido um crescimento exponencial de uma 
outra pandemia que já era vigente na sociedade, embora invisibilizada, que é a violência doméstica contra a mulher. 
Ao conviver mais proximamente com o agressor, as mulheres têm enfrentado situações de violência muito com maior 
frequência, o que tem provocado um crescimento inclusive no número de feminicídios. A pesquisa em tela visa 
conhecer a resposta da sociedade e do estado à violência doméstica de gênero no período de quarentena, a partir 
do veiculado nas mídias sociais e estatísticas de órgãos de monitoramento da violência doméstica de gênero; a 
concepção de violência de gênero e o comportamento desse fenômeno durante a quarentena convocada por conta 
da COVID-19. Método: Estudo documental, exploratório e descritivo de abordagem qualitativa. Os dados estão sendo 
coletados em quatro fontes: jornais e portais online, comentários em rede social, páginas oficiais governamentais e 
portais do terceiro setor. O tratamento dos dados está sendo feito por meio de análise de conteúdo temática, com 
auxílio do software WebQDA. Espera-se que os resultados possam desvelar aspectos da realidade da violência de 
gênero contra a mulher durante a pandemia. 
 

PALAVRAS-CHAVE: COVID-19; pandemia, violência contra a mulher; gênero 

OBJETIVO GERAL: Conhecer aspectos da violência doméstica de gênero contra a mulher em tempos de pandemia  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Verificar como a mídia está divulgando a questão da violência doméstica de gênero em tempos de isolamento social 
e quais as fontes em tem se baseado 
Identificar as estratégias estatais de reconhecimento e enfrentamento da violência doméstica de gênero em tempos 
de isolamento social; 
Analisar a participação das redes sociais na divulgação das estratégias de enfrentamento da VDG  
Compreender como o estado (vários países) responde ao aumento da violência doméstica de gênero (políticas); 
 
Verificar as concepções de violência contra a mulher e violência de gênero contidas nos documentos, em redes 
sociais, nas mídias em tempos de pandemia; 
 
Verificar o comportamento da violência doméstica de gênero contra a mulher durante a pandemia da COVID 19. 
 

HIPÓTESE / PRESSUPOSTO:  

PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO: notícias veiculadas em jornais de grande circulação, redes sociais e 
documentos de agências oficiais de enfrentamento da violência doméstica de gênero contra a mulher 
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INSTITUIÇÕES PARCEIRAS / PAÍS: Escola de Enfermagem da USP; Departamento de Enfermagem da Universidade 
Federal do Paraná; Curso de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. 
 

REDE SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA (SITES; FACEBOOK; INSTAGRAM; BLOGS, DENTRE OUTROS) 
 

CONTATO PÚBLICO: 
NOME:  ROSA MARIA GODOY SERPA DA FONSECA 
E-mail: rmgsfon@usp.br 
 

Fontes de extração de dados: O Próprio Pesquisador 
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