
CASA DE REFERÊNCIA DA MULHER
TINA MARTINS

A OCUPAÇÃO TINA MARTINS

No dia 08 de Março de 2016, o Movimento de Mulheres Olga Benario 
ocupou um prédio que estava ocioso desde 2010, o qual anteriormente 
abarcava o Restaurante Universitário e o Diretório Acadêmico da 
Escola de Engenharia da UFMG (rua Guaicurus com rua Espírito Santo, 
no Centro de BH). Com a proposta inicial de reivindicar por mais 
políticas públicas para mulheres vítimas de violência, mais delegacias 
especializadas, mais casas abrigo e creches, a intenção era ocupar o 
local por alguns dias como uma ação política. Entretanto, houve uma 
comoção popular e um reconhecimento internacional (como sendo 
a 1ª ocupação de mulheres da América Latina) que motivou esse 
processo a durar por 87 dias de resistência, passando por mesas de 
negociação tanto com as instâncias do governo federal quanto do 
estado de Minas Gerais.

PRIMEIRA OCUPAÇÃO DE MULHERES DA AMÉRICA LATINA

A CASA TINA MARTINS

Existente com uma reformulação no nome e em um novo local a 
partir do dia 03 de Junho de 2016, a Casa de Referência da Mulher 
Tina Martins desde esse momento se fixou em um antigo imóvel do 
estado de Minas Gerais localizado na rua Paraíba, 641, na região do 
Funcionários em BH, que antes também permaneceu por alguns anos 
sem função social. Com a proposta de permitir um suporte às mulheres 
vítimas de violência doméstica, tal dinâmica de apoio sofreu melhorias 
e se baseou em 4 eixos para seguir esse trabalho diário, sendo elas: 
_ formação política;
_ encaminhamento (via Rede de Enfrentamento à Violência contra a 
Mulher e parceiros);
_ acolhimento;
_ abrigamento.

Imagem pública do espaço interno da ocupação.

Imagem pública de uma das fachadas do edifício com a frase emblemática de 
Olga Benario.

O local que abarcava dois pavimentos em uma das regiões mais antigas 
de Belo Horizonte e com o histórico e associação à prostituição, em 
quase três meses de ocupação ganhou uma nova dinâmica e possibilitou 
um novo diálogo com a região por meio de atividades realizadas no 
espaço por apoiadores, além de conter um caráter de segurança 
às mulheres transeuntes ao entorno, podendo ser da população de 
rua, prostitutas e outras que estivessem apenas de passagem por 
ali. Ao permitir que tal elemento arquitetônico ganhasse novamente 
uma função social e que essa era demasiadamente subversiva, não 
poderia ocorrer uma diminuição em larga escala das desigualdades, 
pois tal questão tão complexa necessita de políticas públicas eficazes e 
competentes para que ela possa ser reduzida, porém ao proporcionar 
espaços que mulheres pudessem se sentir mais seguras, empáticas 
umas com as outras e tendo contato com outras possibilidades para 
sair de um ambiente de violência, na escala micro, uma ação como 
essa afetou de maneira positiva algumas vidas e isso já quer dizer 
muito.

Imagem da fachada atual. Fotógrafa Beth Freitas.

Imagem de uma das edições da Feira da Tina ocorrida no espaço atual da Casa. 
Fotógrafa Beth Freitas.

Diferentemente do local anterior, o atual está incluso dentro de uma 
das regiões mais ricas de BH, onde inclusive, ele permaneceu ocioso 
por alguns anos visto que há um grande interesse do capital, vulgo 
construtoras, de colocá-lo abaixo e construir um novo edifício por ali, 
abarcando o seu entorno. Entretanto, tal casa é tombada pelo IEPHA 
e isso era um impeditivo para tal desejo. Visto isso, a presença de 
mulheres que acreditam numa sociedade mais equitária e justa que 
abrigam e acolhem mulheres diariamente que passaram por algum 
tipo de  violência foi motivo de repulsa e desgosto pela vizinhança 
inicialmente. As desigualdades surgem a partir do diferente, mas ele 
também precisa ser visto como algo potente para gerar mudanças 
e quebrar estigmas sociais que são colocados em nossas mentes e 
como olhamos para nossas cidades e pessoas. Visto isso, atualmente 
a Casa tem parceiros que só existem porque a Casa está localizada ali 
e diversas mulheres conseguem chegar até a casa por ela estar tão 
próximo de pontos de mobilidade importantes e serviços importantes.

MAIS INFORMAÇÕES:  facebook: /casatinamartins    // instagram: @casatinamartins    // telefone: (31) 3264-2252 


