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RESUMO- O presente trabalho tem por objetivo apresentar a coleta e sistematização de dados 
realizada na 1ª Vara Criminal no ano de 2013, a partir dos processos tramitados e arquivados entre 
os anos de 2009 e 2012 visando identificar as características predominantes das mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar que denunciaram e processaram seus agressores criminalmente, 
quanto à faixa etária, escolaridade e número de filhos. De caráter exploratório, o estudo realizado 
teve como metodologia o levantamento de dados quantitativos e posterior reflexão sobre os mesmos 
através da leitura de livros, artigos e textos relacionados ao tema da violência contra a mulher. A 
partir dos dados obtidos é possível conhecer na realidade local, quem são as mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar, bem como realizar o estudo, debates e contribuir para o processo de 
conhecimento teórico-prático sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito local.       
 
PALAVRAS-CHAVE- Violência doméstica. Familiar. Mulher. 
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Introdução 
O presente estudo é decorrente da pesquisa documental realizada pelo projeto de 

extensão “Núcleo de Estudos da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher na Cidade de 
Ponta Grossa”, na 1ª Vara Criminal no ano de 2013, através do levantamento de dados nos 
processos tramitados e arquivados nos anos de 2009 a 2012 de casos locais de violência doméstica 
e familiar.  

Segundo Mapa de Violência (2012), dos crimes ocorridos em nível nacional contra 
mulher 68,8 % ocorrem na residência da vítima, sendo que  27,6 % dos casos a violência é 
cometida pelo cônjuge. Em nível mundial o Brasil ocupa a sétima posição do ranking com 
mais homicídios femininos. 

Frente a tanta desigualdade nas relações conjugais fez-se necessário a implementação de 
uma lei que pudesse coibir e punir esse tipo de violência, promulgada em 2006 a lei nº 11.340, 
conhecida por ‘’ Lei Maria da Penha’’, tem por objetivo equilibrar as relações de gênero, coibindo e 
punindo a violência doméstica e familiar contra mulher. 

Um dos dispositivos da lei prevê a interação de diversos órgãos públicos ou não, para 
pesquisa, levantamento de dados e divulgação da mesma, como mecanismo de combate e 
prevenção à violência doméstica e familiar contra mulher.  

À luz desse mecanismo, o projeto de extensão NEVICOM, dentre os vários objetivos, 
trabalha com a divulgação da Lei, através de palestras e oficinas junto a comunidade por meio dos 
CRAS

6
, associações de moradores e cursos da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O projeto 

também realiza o levantamento de dados sobre a violência doméstica e familiar contra mulher junto 
às Varas Criminais do Fórum Estadual da Comarca de Ponta Grossa e na Delegacia da Mulher de 
Ponta Grossa, e atualmente presta um serviço de reeducação, responsabilização e ressocialização 
junto a um grupo de autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Destaca-se neste trabalho o levantamento de dados junto às Varas Criminais, o qual 
possibilita identificar características predominantes das mulheres vítimas de violência doméstica e 
familiar quanto a faixa etária, escolaridade, número de filhos, junto à 1ª Vara Criminal,  nos 
primeiros meses do ano de 2013, referente à 31 processos tramitados e arquivados entre os anos 
de 2009 e 2012. Bem como permite o direcionamento das ações do Núcleo em relação ao 
conhecimento da realidade e desenvolvimento de atividades de informação, orientação sobre a Lei 
Maria da Penha às mulheres vitimizadas e à comunidade em geral.    
 

Objetivo (s) 

O presente estudo tem como objetivo identificar as características predominantes das 
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que denunciaram e processaram seus agressores 
criminalmente entre os anos de 2009 e 2012, a partir dos processos tramitados e arquivados na 1ª 
Vara Criminal do Fórum da cidade de Ponta Grossa, sendo a pesquisa realizada no primeiro 
semestre de 2013. De tal forma, busca-se elencar a faixa etária, a escolaridade e o número de filhos 
das vítimas. Assim, este trabalho subsidiará a equipe para o estudo e a realização de debates 
contribuindo para processo de conhecimento teórico-prático sobre a violência doméstica e familiar 
contra a mulher no âmbito local. 
 

Metodologia 

De caráter exploratório, o estudo realizado teve como metodologia o levantamento de dados 
quantitativos e posterior reflexão sobre os mesmos através da leitura de livros, artigos e textos 
relacionados ao tema da violência contra a mulher.  

 
 

Resultados 

GRÁFICO 1: 
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                      FONTE: NEVICOM/Ponta Grossa Paraná, 2013. 

Percebe-se que quanto à faixa-etária, a predominância são vítimas entre 20 (vinte) a 34 (trinta 
e quatro) anos. São mulheres adultas e jovens, sexualmente ativas, ainda em fase reprodutiva, e a 
situação de violência dessas mulheres nesta idade mostra um fator essencial para o planejamento de 
serviços de atendimento e ações preventivas específicas, bem como o desenvolvimento de 
abordagens e estudos adequados a esta faixa etária.  
 
GRÀFICO 2:  

 

                              

                             FONTE: NEVICOM/Ponta Grossa Paraná, 2013. 

 

Dos processos em que se tinha a informação levantou-se que 22% das vítimas apresentam 
baixa escolaridade, sendo ensino fundamental incompleto. A escolaridade determina muitos fatores 
para a condição econômica da mulher, uma vez que o mercado de trabalho é muito competitivo, e as 
oportunidades para as pessoas com maior escolaridade são maiores. O estudo facilita a inserção no 
mercado de trabalho, e conjuntamente a condição econômica. A instrução escolar determina ainda o 
maior acesso ao conhecimento, que permite á compreensão dos direitos e deveres do cidadão, 
permitindo o maior acesso a justiça, á saúde, e até mesmo a lei. Já que a compreensão dos direitos 
leva a efetivação desses. 

Não atribuiu-se à violência doméstica como um fato que ocorre somente nas classes sociais 
de baixa rentabilidade econômica nem as vítimas como pessoas com baixa escolaridade. No entanto 
as estatísticas

7
 apontam que a maioria das denúncias provém de vítimas com escolaridade até o 

ensino fundamental e a família possui baixa renda, 

Também é verdade que mulheres casadas com homens de elevado poder 
econômico tendem a suportar por mais tempo as violências contra elas 
cometidas por seus parceiros, porque desejam oferecer educação de bom 

                                                 
7
  (DATASENADO, 2011, p.35); (PESQUISA Instituto Avon/IPSOS, 2011, p.06-07); (FUNDAÇÂO Perseu 

Abramo, 2010, p. 23, 27, 33, 41). 
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nível aos seus filhos e, obviamente, também em razão do desfrute de um 
alto padrão de vida que, na maioria das vezes, perderiam com a separação. 
(VENTURI, RECAMÁN, OLIVEIRA, (orgs.), 2004, p.47). 

De fato, a violência doméstica atinge todas as classes sociais, mas as vítimas de classes 
mais elevadas economicamente apresentam os menores índices porcentuais nas pesquisas.  

 

 

 

 

GRÀFICO 3:  

  

                           

                          FONTE: NEVICOM/Ponta Grossa Paraná, 2013. 
 

Geralmente quando os casais têm filhos, estes também presenciam as cenas de agressões. 
Logo, compreendemos que, 

As crianças que vivem em ambientes estressantes como os que tem 
violência doméstica são afetadas em sua capacidade de discriminação, 
tendo dificuldades para identificar o que é certo e o que é errado. Por 
exemplo, acham que o comportamento violento dos pais é normal, que 
todas as pessoas se relacionam dessa forma, que brigar e se agredir é 
comum, pois como o ser humano aprende por meio de modelos, este tipo 
de relação pode ser o único modelo pelo qual a criança aprendeu tal 
comportamento. (WILLIAMS; MALDONADO; PADOVANI, 2008, p.38). 

De fato, pode-se perceber o quão grave é a violência no espaço do lar, mesmo não 
direcionada a todos os membros,  

[...] as crianças que testemunham a violência doméstica podem ser 
consideradas vítimas de agressão psicológica. Trata-se de uma forma de 
mau-trato, no qual a criança tem um alto risco de sofrer agressões físicas, 
principalmente se ela tentar defender a mãe de um parceiro violento. 
(WILLIAMS; MALDONADO; PADOVANI, 2008, p.36). 

Posteriormente, a criança poderá desenvolver distúrbios emocionais como a depressão, 
irritabilidade, ansiedade e principalmente agressividade. A criança que freqüenta a escola 
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apresentara baixo rendimento no aprendizado e se mostrara com dificuldade de controlar suas 
emoções e de resolver pequenos conflitos.    

Sabe-se que a violência contra a mulher é uma violação dos direitos humanos, não escolhe 
classe social, religião, opção sexual, e demais características que compõem um indivíduo. Portanto, 
debater e aprofundar estudos e pesquisas sobre a violência contra a mulher é extremamente 
importante, para que ocorra uma transformação substancial ao tentar-se coibir, mas principalmente 
prevenir este fato social que impede o exercício da plena cidadania dessas mulheres. 

 
Conclusões 

Com base nos dados coletados foi possível identificar as características predominantes das 
mulheres vítimas de violência quanto à faixa etária, escolaridade e número de filhos que permitirão o 
redirecionamento das ações a serem desenvolvidas como, por exemplo, a adequação da linguagem 
nas palestras realizadas para as mulheres nos CRAS. 

Contudo, destaca-se que a falta de registro dos dados elencados no levantamento, resulta 
na falta de informações que são significativas para a sistematização quantitativa e qualitativa sobre a 
realidade da violência doméstica e familiar contra a mulher na realidade local. 

Vale lembrar que a falta de registro dos dados, inicia no momento da realização do boletim 
de ocorrência, que por inúmeras razões o servidor deixa de preencher corretamente o boletim com 
todas as informações necessárias, as quais também não são completadas na abertura do processo. 
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