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RESUMO
Este trabalho busca dar maior visibilidade à importância das leis e políticas de proteção à mulher, através da análise de
dados referentes às denúncias apresentadas na Delegacia da Mulher da cidade de Maringá nesses 17 anos do jovem
século  XXI  (2001 – aos dias atuais).  Para isso,  compararemos o número de denúncias anteriores e  posteriores à
promulgação da Lei Maria da Penha, nº 11.340/2006, contribuindo, assim, com a discussão sobre o tema. Para tanto,
realizaremos um levantamento  do  número  de denúncias  apresentadas na Delegacia  da  Mulher  no  decorrer  desse
período e cruzaremos esses dados com informações acerca das políticas e/ou programas públicos desenvolvidos e
aplicados  na  cidade  de  Maringá.  Nosso  embasamento  teórico  apoia-se  em  autores  como  Jacques  Le  Goff,  Eric
Hobsbawm, Hannah Arendit e Mariza Corrêa referência em pesquisas relacionadas à violência familiar. Quanto ao nosso
apoio teórico para os cuidados metodológicos, citamos Boris Fausto, devido às suas pesquisas sobre a criminalidade no
Brasil, Mariza Corrêa, pois em suas pesquisas fez uso de documentos produzidos pela instituição policial; e Edmeia
Ribeiro, que pesquisou sobre a condição da mulher na cidade de Maringá. Deste modo, esperamos contribuir com as
pesquisas  sobre  a  violência  familiar  e  contra  a  mulher  na  área  acadêmica,  bem como  proporcionar  à  sociedade
maringaense informações acerca dos impactos dessa lei  e de outras medidas municipais,  criadas para favorecer a
mulher.
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1 INTRODUÇÃO

Historicamente  as  mulheres  foram  e  ainda  são  inferiorizadas  em  diversas  sociedades  e
comumente,  educadas  para  serem  submissas,  além  disso,  por  séculos  elas  foram  totalmente
desprovidas de direitos, sendo inclusive responsabilizadas pelos abusos que sofriam. Preconceito
que  se  mantém até  os  dias  atuais.  Como exemplo  dos  abusos  que  as  mulheres  sofreram no
decorrer da história podemos citar a Lei 11.106 do Código Penal que estava em vigor até 2005
aonde previa que se a vítima de violência sexual se casasse com o agressor esse estaria livre da
pena.  Chamados de “crimes de honra” ou “crimes de costume” eram assim tratados pela legislação
brasileira, a mulher também era discriminada e constrangida em certos termos usados pelo código
penal dos quais era tratada como “mulher honesta” e “mulher virgem”. Apesar de tardio, no que
tange a defesa e aos direitos da mulher, alguns avanços ocorreram nos últimos anos.

A  o  longo  dos  anos  alguns  direitos  foram  conquistados  começando  pela  instalação  de
delegacias especializadas nos crimes contra a mulher na década de 1980 e no ano de 2006 a Lei11.
340  intitulada  Lei  Maria  da  penha  trouxe  várias  conquistas  no  que  se  refere  à  proteção  e
criminalização da violência contra mulher.

Mas ainda temos muito que conquistar, pois os dados referentes ao problema são alarmantes.
Segundo dados da ONU o Brasil  é  o  5º  na posição em um ranking global  de assassinatos de
mulheres. Dados do Mapa da Violência 2015: Homicídio de mulheres no Brasil mostram os números
de homicídios cometidos contra mulheres, onde vemos que entre os anos de 1980 e 2013 morreram
106.093 mulheres, vítimas de homicídio. O número de vítimas passou de 1.353 mulheres em 1980,
para 4.762 em 2013, um aumento de 252%. A taxa, que em 1980 era de 2,3 vítimas por 100 mil,
passou para 4,8 em 2013, um aumento de 111,1%.

Observando  de  forma  mais  detalhada  esses  números  percebemos  que  entre  1980/2006
período anterior à criação da lei Maria da penha vemos um crescimento do número de homicídios de
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mulheres que foi de 7,6% ao ano; quando ponderado segundo a população feminina, o crescimento
das taxas no mesmo período foi de 2,5% ao ano. Já no período 2006/2013, com a vigência da Lei, o
crescimento do número desses homicídios caiu para 2,6% ao ano e as taxas caíram para 1,7% ao
ano.

Com base nesses dados podemos notar uma diferença significativa proporcionada pela lei
nos casos de homicídios contra mulheres. Contudo, O número de mortes ainda é muito alto o que
torna necessária uma atenção maior aos números bem como um estudo mais detalhado sobre os
impactos da lei com relação aos outros crimes e abusos contra a mulher. Por isso a importância de
se debater esse problema na sociedade brasileira.

2 OBJETIVOS

Compreender a situação com relação à defesa e proteção da mulher na cidade de Maringá no
século XXl.Deste modo precisaremos nos dirigir  até à delegacia da Mulher  para uma análise e
comparação   de dados relativos ao número de registrados na delegacia no período anterior (2001-
2005) e após a promulgação da lei Maria da Penha.

Através desse levantamento e comparação de dados relativos ao número de registros de
ocorrências relacionados à violência contra a mulher buscamos entender o impacto que essa lei
causou e assim identificar os resultados obtidos desde sua promulgação e quais políticas públicas
com foco na solução desse problema foram implantadas em Maringá entre os anos de 2001 até os
dias atuais.

3 MATERIAL E MÉTODOS

Apesar da importância dos dados referentes ao número de denúncias de violência contra a
mulher,  registrados na Delegacia da Mulher da cidade de Maringá, essa pesquisa tem natureza
descritiva  e  qualitativa,  pois  visa  o  levantamento  de  dados  de  uma  determinada  instituição  (a
Delegacia da Mulher da cidade de Maringá) e a comparação desses dados com relação às ações
realizadas na cidade com o objetivo de amenizar a violência contra a mulher (GIL, 2002, p. 42). No
entanto,  antes  do  levantamento  desses  dados  se  faz  necessário  o  aprofundamento  através  de
leituras para uma maior compreensão do problema, bem como para um melhor desempenho no
trato com a documentação, afinal, esta se trata de uma pesquisa histórica e a História enquanto
Ciência  exige  a  aplicação  de  métodos  e  teorias.  Deste  modo  pretendemos  aprofundar  nossos
conhecimentos acerca das características da História do Tempo Presente através de autores como
Eric Hobsbawn, Hanna Arendit,  Jacques Le Goff entre outros. Sobre o cuidado no manuseio de
documentos produzidos pela instituição policial e jurídica como, denúncias, inquéritos e processos
criminais  consultaremos  autores  como  Boris  Fausto,  Mariza  Corrêa,  Edméia  Ribeiro  e  Vivian
Almeida. Sobre a violência familiar e contra a mulher as autoras Mariza Corrêa e Edméia Ribeiro
(autora que inclusive apresenta uma pesquisa com ênfase na cidade de Maringá). E por fim, mas
não  menos  importante,  será  nosso  estudo  sobre  a  Lei  Maria  da  Penha  e  de  trabalhos
correlacionados à promulgação da mesma.

Após a dedicação ao estudo bibliográfico indispensável  à pesquisa passaremos então ao
estudo sobre os programas e/ou políticas públicas desenvolvidas e aplicadas na cidade de Maringá,
destacando o período de implantação dos mesmos para comparação posterior com os dados de
denúncias levantados na Delegacia da Mulher. 

Em  seguida  passaremos  ao  levantamento  de  dados,  onde  organizaremos  as  denúncias
apresentadas na Delegacia da Mulher, separando-os em uma planilha organizada segundo o tipo de
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agressão ou crime, sexo da vítima e período da ocorrência, para que possamos contrastar os dados
dos 17 anos englobados em nosso trabalho (2001 até os dias atuais).

Comparemos, então, os registros de ocorrência dos anos anteriores à lei  nº 11.340/2016,
mais especificamente os anos de 2001 e 2005 e posteriores a sua criação, de 2006 até os dias
atuais,  para  identificarmos  os  impactos  da  promulgação  da  lei.  E,  para  o  enriquecimento  da
pesquisa, cruzaremos os dados acerca das políticas públicas aplicadas na cidade, entre os anos de
2001  e  1017,  e  às  informações  que  contribuam  com  nossa  pesquisa  de  forma  direta  ou
indiretamente como:  o  levantamento  do  mapa  da  violência  realizado  pelo  jornal  O  Diário;  os
resultados apresentados em nosso relatório ao Projeto Olhares-; matérias jornalísticas e sites que
contemplam informações relacionadas ao nosso objeto  de  pesquisa;  entre  outros.  Deste  modo,
compararemos esses dados e registros para uma melhor percepção e compreensão dos índices de
violência contra a mulher na cidade de Maringá.

A partir desses dados e comparações pretendemos, por fim, ter a dimensão do problema da
violência contra a mulher na cidade e poderemos então apresentar os resultados acerca do impacto
e  importância  da  promulgação  da  lei  Maria  da  Penha  e  dos  programas e/ou  políticas  públicas
voltadas para o combate à violência contra a mulher na cidade de Maringá.

4 RESULTADOS ESPERADOS

Como demonstramos acima o número de ocorrências contra a mulher é preocupante o que
torna necessários estudos mais detalhados que propiciem informações para o enriquecimento do
debate sobre esse problema na sociedade brasileira. Deste modo, esperamos demonstrar através
do levantamento de dados e análises comparativas acerca do impacto da promulgação da Lei Maria
da Penha e das políticas públicas com foco na solução desse problema implantadas em Maringá
entre os anos de 2001até os dias atuais. Deste modo, esperamos que nossa pesquisa contribua
diretamente na compreensão dos avanços e/ou retrocessos da cidade acerca desse problema, bem
como identificar os comprometimentos de nossos representantes públicos com relação a violência
contra mulher.
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