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1  APRESENTAÇÃO         

 

O tecido social é composto de várias tramas e interações, nas quais qualquer 

movimento em um determinado ponto atinge outro. Uma rusga significa um tecido 

social esgarçado. Assim é com a violência. Uma violência, qualquer que seja, causa 

um dano em toda a sociedade e não há como buscar soluções sem considerar a 

interferência dos diversos pontos, vítimas, agressores, aqueles que a presenciam ou 

os setores públicos e privados.  

A violência se dá em “rede”, e também em rede ela deve ser enfrentada. O 

que se percebe por meio da leitura das informações coletadas é que a permissão de 

uma violência abre espaço para outras. Não pode haver espaço para concessões 

quando se trata de violências. 

A Subsecretaria de Políticas para a Mulher, SEMU,  por meio da presente 

publicação, MAPA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM CAMPO GRANDE/MS, 

traz os resultados da pesquisa que teve como objetivo levantar informações 

qualitativas e quantitativas sobre o tema, no âmbito municipal.  

O tema já foi abordado em outras publicações de caráter nacional, mas este 

documento vem preencher uma lacuna, com informações específicas sobre a mulher 

residente em Campo Grande-MS, caracterizando a violência por ela sofrida.  

Este pode ser um marco na investigação do tema, gerando novas avaliações 

que levem ao estabelecimento de políticas públicas mais efetivas e adequadas às 

características locais, bem como estabelecer uma avaliação baseada em uma linha 

histórica. 

O trabalho apresenta, inicialmente, uma contextualização sobre a questão da 

violência doméstica no Brasil, em Mato Grosso do Sul e em Campo Grande, 

compondo o panorama geral onde se dá a análise comparativa.  

No segundo capítulo, são apresentadas as Notas Técnicas referentes às 

terminologias e metodologia aplicadas na pesquisa, contendo a fundamentação 

teórica do trabalho.  

Em seguida, as análises dos resultados são apresentadas por meio de 

gráficos, textos explicativos e informações sobre a rede socioassistencial, que 

correspondem às bases oficiais consultadas, para composição dos dados 

secundários.  
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As informações recolhidas junto ao público-alvo estão organizadas em tópicos 

e grupos de análise. Primeiramente, foi realizada a caracterização do público 

entrevistado, contendo o perfil geográfico, demográfico e socioeconômico. O 

segundo grupo caracterizado, é o que efetivamente relatou ter sofrido as violências.  

O terceiro e último capítulo, apresenta a análise minuciosa sobre as violências 

sofridas e, o modo como elas atingem a população feminina, com temas 

organizados em tópicos, de acordo com o objetivo a ser levantado em cada questão 

sendo: Violência e violências: Um panorama sobre a situação nacional e estadual; 

Violências contra a Mulher em Campo Grande; Violências e Fases da Vida; 

Violências e autoria; Violências e motivação da agressão; Violências e local da 

agressão; Violência e a busca por apoio; Violências e convívio com o agressor; 

Violência com conhecidos – Percepção. 
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2  CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A violência contra a mulher ainda é uma realidade presente no mundo e no 

Brasil, motivando crimes hediondos e graves violações de direitos humanos. 

Os índices continuam a apontar o crescimento deste crime na vida de milhares de 

mulheres e meninas, sem a distinção de classe social, religião, raça ou etnia, ainda 

que alguns grupos sociais sejam mais atingidos. 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS), ao referenciar dados da 

Organização das Nações Unidas/Brasil (ONU/BR), declara que a violência contra a 

mulher é um problema de saúde pública, visto que as consequências desta situação 

não são simplesmente físicas e emocionais, restritas a uma pessoa; pelo contrário, 

comunidades inteiras sofrem com prejuízos sociais e econômicos, advindos dessa 

violência. 

 No Brasil, dados de 2014 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA1), afirmam que 58% das pessoas entrevistadas concordaram, total ou 

parcialmente, que “se as mulheres soubessem se comportar haveria menos 

estupros”, bem como, 63% afirmam que “casos de violência dentro de casa devem 

ser discutidos somente entre os membros da família”. Essa realidade demonstra 

uma percepção social de que violência contra mulher ainda é uma questão privada e 

não pública. 

 Esta realidade se mostra como um fenômeno estrutural e de responsabilidade 

da sociedade de maneira geral.  A cultura machista e o patriarcado têm gerado e 

reproduzido, historicamente, a violência de gênero e, por decorrência, a violência 

contra a mulher e fazendo com que situações de impunidade gerem novas situações 

de violência. 

“[...] o patriarcado é utilizado como forma de naturalizar um sistema que 

legitima e naturaliza o exercício da dominação e exploração das mulheres 

por um indivíduo, na maioria das vezes, do sexo masculino, e que apesar 

de já ser superado como organização social que tem o patriarca como figura 

central de uma comunidade familiar ou econômica, ainda possui grandes 

reflexos na estrutura social do século XXI.” (ESSY, 2017). 

                                            
1
 A pesquisa foi realizada por meio do Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS) com o objetivo de 

captar a percepção das famílias acerca das políticas públicas implementadas, nesta edição sobre “Tolerância 
social à violência contra as mulheres”. 2014. Cf.: IPEA, 2014. 
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 Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em 

agosto de 2018, o Brasil registrou uma média de 164 casos de estupro por dia em 

2017. Considerando que a taxa de subnotificação deste tipo de crime é alta, estima-

se que somente 7,5% a 10% dos casos sejam comunicados. Sendo assim, o total de 

casos pode passar de 500 mil ao ano. Casos de violência doméstica foram 

registrados na ordem de 606 por dia. 

Mato Grosso do Sul figura como o estado com maior número de ocorrência de 

estupros notificados, com 66 casos a cada 100 mil habitantes. 

O Mapa da Violência de 20152 aponta que, segundo dados da Organização 

Mundial de Saúde-OMS, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo 

(WAISELFISZ, 2015, p.28), bem como apresenta que, em dez anos, o número de 

homicídios de mulheres negras cresceu 54%, de forma a enfatizar a urgência em se 

discutir coletivamente gênero, raça e feminicídio3. 

 Outros dados desta importante produção científica, o Mapa da Violência, 

sinalizam que a cada dia do ano pesquisado (2014) “405 mulheres demandaram 

atendimento em uma unidade de saúde, por alguma violência sofrida”, reforçando a 

concepção de que a violência contra a mulher é um problema de saúde pública, 

posição esta defendida pela OMS. Os principais agressores de mulheres jovens e 

adultas são seus companheiros ou ex-companheiros afetivos e, ainda segundo a 

pesquisa, a violência física, seguida da psicológica e a sexual, são as mais 

cometidas.  

 Por fim, o estudo aponta que a residência é o local com maior índice de 

violência cometida e que a reincidência acontece quase que na metade dos casos 

de atendimentos registrados (49,2%), especialmente com as mulheres adultas e as 

idosas.  

 Informações semelhantes foram também apontadas pelo Instituto de 

Pesquisa DataSenado4 na edição do ano de 2017, na qual foram levantados dados 

de brasileiras acerca da violência doméstica e familiar contra a mulher.  

 O índice de mulheres que admitem ter sido vítimas de algum tipo de violência 

aumentou em comparação com a última edição da pesquisa (2015) e, mais uma vez, 

                                            
2
 Cf.: WAISELFISZ, 2015.  

3
 Termo utilizado para se referir ao crime praticado contra a mulher por razões da condição de sexo 

feminino (Lei 13.104/2015). 
4
 Essa pesquisa é realizada bianualmente, desde 2005, e nesta edição foi realizada em parceria com 

o Observatório da Mulher. Cf.: BRASIL, 2017b. 
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a agressão física é a primeira citada. Entretanto, o estudo destaca o elevado e 

crescente número de vítimas de crimes sexuais, as quais eram 5% em 2011 e  

atingiram 15% no ano de 2017.  

 Os parceiros ou ex-parceiros continuam liderando (74%) como autores da 

violência e as mulheres negras seguem sendo as principais vítimas. Também foi 

apurado que, para 69% das participantes, o Brasil é um lugar muito machista e, mais 

da metade das entrevistadas concordam que as mulheres não são respeitadas no 

país.  

 Diante desse cenário de crimes, violações, mortes e impunidade, a luta dos 

movimentos feministas foi fundamental na conquista por direitos básicos das 

mulheres. Nas últimas décadas, em decorrência destes e de outros segmentos de 

movimentos sociais, consolidaram-se planos, políticas e legislações, extremamente 

importantes para a prevenção e atendimento às mulheres, crianças e adolescentes 

vítimas de violência, bem como para a responsabilização do agressor.  

  Estas ações constituíram-se em um notável avanço e esperança, frente à 

necessidade de se estabelecer uma sociedade mais justa, igualitária e sem 

violência. No Brasil, alguns avanços foram conquistados nos anos 80. 

“Com a descompressão política, as mulheres, como atores sociais, 

inauguraram o diálogo com o Estado [...] e nesse diálogo, destacaram as 

reivindicações de políticas públicas, que deveriam coibir tanto a violência do 

Estado quanto a violência de outros poderes sociais” (BARSTED, 1994, 

p.12). 

 Também é preciso salientar que demais avanços como o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) e os desdobramentos da política da Assistência Social 

contribuíram para que a Rede de Atendimento ganhasse um novo formato e função. 

Novos paradigmas e acesso a direitos sociais foram sendo garantidos com o 

decorrer do tempo. 

Um importante passo na Saúde, por exemplo, foi a regulamentação da Lei 

nº 10.778/20035, a qual “constitui objeto de notificação compulsória, em todo o 

território nacional, a violência contra a mulher atendida em serviços de saúde 

públicos e privados”. 

                                            
5
 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.778.htm>. Acesso em 04 set. 

2018. 
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 No mesmo ano, o governo federal cria a primeira Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres (SPM), vinculada à Presidência da República a qual, seis 

anos depois, se tornou um ministério com liberdade orçamentária e autonomia para 

a elaboração e monitoramento das políticas públicas de gênero. Essa conquista do 

movimento feminista foi essencial no avanço de diversas pautas que promoviam a 

equidade de gênero no país. 

 A partir disso, Políticas Nacionais foram sendo criadas e implementadas como 

forma de prevenir, enfrentar e atender mulheres e meninas em situação de violência. 

 A Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) foi criada em 2005 para que a 

população brasileira, em especial as mulheres, pudessem receber orientações e 

denunciar casos de violência de gênero. 

 No ano seguinte, deu-se o grande marco legal, com a aprovação da lei 

11.340/066, a Lei Maria da Penha, que é reconhecida pela ONU como uma das três 

legislações mais avançadas do mundo, no que tange à violência contra a mulher.  

 A lei tipifica formas de violência doméstica e familiar, garante assistência, 

procedimentos adequados, encaminhamentos necessários, medidas protetivas de 

urgência, discorre sobre a atuação das autoridades policiais, Ministério Público e 

assistência jurídica, prevê equipe multidisciplinar, dentre outros mecanismos 

lançados para coibir e prevenir a violência contra a mulher. 

 A lei também recomenda a criação do Cadastro Nacional de Violência 

Doméstica e Familiar que deveria disponibilizar dados sobre ocorrências registradas 

no País. Para Pasinato; Blay (2018) existem três principais fatores que dificultam a 

implementação efetiva desse procedimento, desde o surgimento da legislação. O 

primeiro se refere ao fato de que o Cadastro abrange apenas os casos enquadrados 

na Lei Maria da Penha, ou seja, violências que ocorram fora do contexto doméstico 

ou familiar e por agressores sem vínculos afetivos, não seriam contabilizadas e 

sistematizadas, mesmo sendo situações de estupro, assédio ou até feminicídio. 

Assim, a produção de indicadores seria insuficiente e teria uma grave lacuna no 

cenário real de violência contra as mulheres. 

 

 

                                            
6
 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso 

em 04 set. 2018. 
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 O segundo fator está relacionado com a fonte de dados. 

 

“...O Cadastro é alimentado a partir de inquéritos policiais o que significa 

que registrará apenas a violência denunciada à polícia (e, se formos mais 

rigorosas, apenas aqueles casos que a polícia reconhece como violência 

doméstica e familiar). Já é bastante reconhecida a subnotificação da 

violência contra as mulheres, e não se trata apenas da violência doméstica 

familiar”. (PASINATO; BLAY,2018).  

 Por fim, o terceiro fator citado, decorre das instituições e da produção de 

dados. De acordo com o art. 25 da lei n° 11.340/2006 cabe ao Ministério Público 

cadastrar os casos de violência, o que significa que:  

 

“...a partir dos registros cadastrados será possível conhecer quantos casos 

foram investigados pela polícia, remetidos ao Ministério Público e destes 

quantos foram denunciados ou arquivados. Outras informações essenciais 

para avaliar a aplicação da Lei Maria da Penha como as decisões judiciais 

nos processos criminais, a quantidade e a natureza das medidas protetivas 

de urgência que são solicitadas e deferidas, por exemplo, permanecerão 

desconhecidas até que o Poder Judiciário também desenvolva seus 

sistemas de informações que deverão ser integrados ao Cadastro Nacional 

de Violência Doméstica e Familiar (PASINATO; BLAY, 2018).  

 Neste ponto, é necessário indicar que, para além do déficit do Judiciário, 

ainda segundo as autoras, a falta de profissionais, o acúmulo de trabalho e a falta de 

consenso, por vezes, do entendimento dessa responsabilidade, enfraquecem os 

dados que o próprio Ministério Público deveria cadastrar. 

 Contudo, é fundamental a compreensão de que essas limitações não 

diminuem a importância do Cadastro Nacional, pelo contrário, servem para reforçar a 

importância do investimento em outras formas de se obter dados nacionais sobre a 

violência contra as mulheres, pois esses impasses colocam em risco a própria Lei 

Maria da Penha, sob justificativa de ineficiência frente às demandas do cenário 

brasileiro. 

 Quanto aos demais serviços e programas criados a partir das políticas 

públicas instituídas no Estado Brasileiro, é essencial elencar o Programa Mulher, 

Viver sem Violência, lançado em 2013 pela SPM, e ao qual o município de Campo 
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Grande aderiu em 09 de dezembro de 2013. A partir desse programa, Campo 

Grande foi a primeira capital brasileira a receber a implantação da Casa da Mulher 

Brasileira, em fevereiro de 2015, por meio do convênio Fortalecimento e Ampliação 

do “Programa Mulher: Viver sem violência”, como sendo uma inovação no 

atendimento humanizado às mulheres. No documento que estabelece as suas 

“Diretrizes Gerais e Protocolo de Atendimento”, é indicado que a: 

“Casa da Mulher Brasileira possui uma estrutura que acompanha as 

diversas etapas pelas quais as mulheres passam a enfrentar de forma 

integral a violência. Para tanto, inclui em um mesmo espaço serviços das 

diferentes áreas envolvidas no atendimento, tais como: Recepção, 

Acolhimento e Triagem; Apoio Psicossocial; Delegacia Especializada; 

Juizado Especializado em Violência Doméstica e Familiar contra as 

Mulheres; Promotoria Especializada; Defensoria Pública; Serviço de 

Promoção de Autonomia Econômica; Brinquedoteca - espaço de cuidado 

das crianças; Alojamento de Passagem e Central de Transportes”. (BRASIL, 

2015b, p. 15). 

A SEMU (Subsecretaria de Políticas para a Mulher) é responsável pela gestão 

da Casa da Mulher Brasileira - CMB, no que diz respeito à estrutura necessária para 

execução dos serviços e pelos setores de recepção, atendimento psicossocial, 

brinquedoteca, alojamento e central de transporte. 

 Visando fortalecer os serviços prestados, foi realizada a chamada dos 

servidores públicos concursados, para integrar o quadro na Casa da Mulher 

Brasileira. Conforme o Relatório de Gestão 2017, atualmente, o número de 

servidores é de 232. Destes, 106 são servidores da Prefeitura Municipal de Campo 

Grande, o que representa 45,68% dos servidores. 77 são vinculados diretamente à 

SEMU e os demais são da Patrulha Maria da Penha, ligada à Guarda Civil Municipal 

(GCM) e da Fundação Social do Trabalho (FUNSAT). 

 Outro importante e histórico avanço no Brasil foi a aprovação da Lei n° 

13.104/20157, a qual passa a tratar o feminicídio como circunstância qualificadora do 

crime de homicídio e o inclui no rol dos crimes hediondos, o que significa maior rigor 

nas punições dos assassinatos. Conhecida popularmente como a Lei do 

Feminicídio, essa conquista representa o reconhecimento do Estado quanto à 

existência da violência contra a mulher. Entretanto, a falta de dados quanto ao 

                                            
7
 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13104-9-marco-2015-780225-

publicacaooriginal-146279-pl.html>. Acesso em: 15 out. 2018. 
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cenário atual e a forma como a lei é aplicada, abrem brechas para que esta seja 

questionada, causando ruídos na sua avaliação, bem como eleva o risco de que 

direitos já conquistados sejam retirados. 

 Dessa forma, é urgente no processo de prevenção e enfrentamento à 

violência, a criação de um sistema que possa coletar nacionalmente os dados sobre 

a violência contra a mulher. “Sem esses dados os mecanismos de monitoramento 

das políticas e das leis especializadas tornam-se frágeis” (PASINATO; BLAY, 2018). 

 A padronização das informações dos órgãos municipais, estaduais e 

federais é fundamental para que se tenha um diagnóstico preciso desse problema, 

balizando a criação de políticas públicas que correspondam cada vez melhor às 

demandas reais da vida das mulheres e previnam a violência.  

 O tema da produção de dados está previsto nas convenções internacionais de 

direitos humanos e, segundo Pasinato; Blay (2018), desde 2003, diante das 

pressões dos movimentos de mulheres e por meio da Secretaria Nacional de 

Políticas para as Mulheres (SPM), essa discussão tem sido colocada na agenda 

política do governo federal. Segundo as autoras, muito se discutiu sobre a proposta 

de criar um sistema nacional que reunisse informações de todos os setores da 

política de enfrentamento à violência contra a mulher (saúde, justiça, segurança, 

desenvolvimento social), entretanto, essa proposta ainda não se tornou realidade.  

  Atualmente, há uma grande expectativa no que se refere à Proposta 

Legislativa, PL  5000/16, que aguarda apreciação do Senado Federal, que institui a 

Política Nacional de Informações Estatísticas Relacionadas à Violência Contra a 

Mulher (Pnainfo), com o objetivo de reunir, organizar, sistematizar e disponibilizar 

dados e informações referentes a todos os tipos de violência contra as mulheres. 

Para alcançar os objetivos da Pnainfo, o poder público instituirá, em meio eletrônico, 

um registro unificado de dados e informações sobre a violência contra as mulheres. 

De acordo com Sampaio (2018), algumas participantes do Fórum de Mulheres do 

Distrito Federal avaliam a aprovação da PL como “fundamental para a articulação 

entre as pautas do movimento feminista e a ação do poder público”.  

 Diante de todo esse contexto a nível nacional, temos a realidade de Mato 

Grosso do Sul (MS) e, em especial, sua capital, Campo Grande. O estado foi criado 

em 1977 e implantado em 1979, em meio ao regime militar. Segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada é de 
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2.713.147 pessoas, numa área de 357.145,531 km² e com densidade demográfica 

de 6,86 hab/km². 

 Segundo o Mapa da Violência de 2015, MS ocupa o 1º lugar no ranking dos 

estados, no que diz respeito, às taxas de atendimento por violências, tanto femininas 

quanto masculinas, correspondendo respectivamente a 37,4 e 22,6 por 10 mil 

habitantes.  

Este número tem como base, as notificações compulsórias, previstas no 

SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) do Ministério da Saúde, 

que organiza os registros de atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) por 

violência doméstica contra crianças, mulheres e idosos. 

A notificação da violência doméstica, sexual e/ou outras violências foi 

implantada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do 

Ministério da Saúde, em 2009. A notificação deve ser realizada de forma universal, 

contínua e compulsória, nas situações de suspeita ou confirmação de violências 

envolvendo crianças, adolescentes, mulheres e idosos, atendendo às Leis 8.069 

(Estatuto da Criança e Adolescente), 10.741 (Estatuto do Idoso) e 10.778 

(notificação compulsória de violência contra a mulher). Essa notificação é realizada 

pelo gestor de saúde do Sistema Único de Saúde, mediante o preenchimento de 

uma ficha de notificação específica. 

Quanto às taxas de homicídios de mulheres, o Mapa revela ainda que MS, a 

partir dos dados do ano de 2013, ocupa a 9º posição segundo a taxa de homicídio 

de mulheres, e uma taxa de 5,9 por 100 mil habitantes, enquanto a média brasileira 

é de 4,8. 

 Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

(SEJUSP/MS)8, na categoria dos crimes contra a dignidade sexual, houve os 

seguintes registros em 2016 e 2017: 

 

 

 

 

 

 

                                            
8
 Disponível em: <http://estatistica.sigo.ms.gov.br/>. Acesso em 04 out. 2018. 
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Tabela 1 - Dados sobre violência – SEJUSP-MS 

 2016 2017 

Estupro   
Capital 495 545 
Estado 1608 1758 

Estupro em sua forma 
tentada 

  

Capital 24 43 
Estado 138 133 

Violência Doméstica   
Capital 33 37 
Estado 78 108 

Feminicídio   
Capital 08 6 
Estado 34 28 

Fonte: http://estatistica.sigo.ms.gov.br/ 
 

Analisando os dados, nota-se um aumento de 10% no número de registros de 

estupros na capital entre 2016 e 2017. Na forma tentada, o aumento foi de 79%. 

Quanto aos registros de feminicídios, houve uma redução da ordem de 25%. Aqui o 

Feminicídio é entendido conforme a Lei 8.305/14 que o tipifica,  incluindo-o no rol de 

crimes hediondos, alterando o Código Penal de 1940, para incluir o crime – 

assassinato de mulher por razões de gênero – entre os tipos de homicídio 

qualificado. 

 No que se refere à situação de crianças e adolescentes, a partir dos dados 

disponibilizados pelo Disque 1009 em 2016, quanto ao perfil das vítimas – crianças e 

adolescentes, em Mato Grosso do Sul, no ano de 2016, de 2.583 denúncias, 1.110 

eram do sexo feminino, 434 de gênero não informado e 1.039 do sexo masculino. 

Considerando apenas o percentual de gênero informado, meninas correspondem a 

51% do total. Já em 2017, esses totais são de 1.215 do sexo feminino, 1.123 

masculino e 342 não informado, de um total de 2.680 denúncias. Nota-se que entre 

2016 e 2017 houve um aumento de 3,8% no total de denúncias. O percentual de 

meninas permaneceu o mesmo. 

 São comumente noticiados na capital sul mato-grossense, crimes de violência 

contra mulheres, meninas e feminicídios. A cultura machista presente em uma região 

                                            
9
 Disponível em: <http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/ouvidoria/dados-disque-100>. 

Acesso em: 15 out. 2018. O índice de meninas vítimas de algum tipo de violência no ano de 2017 em 
Mato Grosso do Sul chega a 47%, mantendo o que já é notável em âmbito nacional, ou seja, em 
todos os estados do país o quantitativo de vítimas meninas é maior do que o de meninos.   
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com histórico tradicionalista, carrega ainda consequências brutais na vida das 

mulheres. 

 Dados do Mapa da Violência de 2015 apontam a série histórica de homicídio 

de mulheres por capital e região entre 2003 e 2013, iniciando com 15 homicídios, 

alcançando um pico em 2011 com 25 homicídios e chegando a 2013 com 21 

homicídios. Ao comparar 2003 com 2013, houve um crescimento de 40%. 

 No gráfico abaixo, coletado no Mapa da Violência 2015, é apresentado o 

ordenamento de capitais, segundo taxas de homicídios de mulheres, por 100 mil 

(habitantes), no qual Campo Grande aparece na 23° posição entre 27 capitais, com 

5 homicídios a cada 100 mulheres, abaixo da média brasileira que é de 5,5.  

 

Gráfico 1 – Ordenamento das capitais, segundo taxas de homicídio de mulheres (por 100 mil). 

Brasil. 2013 

 
Fonte: Waiselfisz, 2015. 

 

 No entanto, ao analisar o crescimento percentual das taxas de homicídio de 

mulheres (por 100 mil) nas capitais no Brasil entre 2003 e 2013, Campo Grande 

assume o 14° lugar com uma taxa de crescimento de 20,09 entre 27 capitais 

enquanto a média brasileira é negativa em -5,8%, conforme aponta o gráfico abaixo. 
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Gráfico 2 – Crescimento % das taxas de homicídio de mulheres (por 100 mil) nas capitais. 

Brasil. 2003/2013 

 
Fonte: Waiselfisz, 2015. 

 

Toda essa gravidade e realidade de violência, fez com que o município fosse 

pioneiro, como já explicitado, em receber a construção e implementação da primeira 

Casa da Mulher Brasileira do país, inaugurada no ano de 2015. 

No período de sua implantação, 

“[...] Campo Grande foi a capital brasileira com a maior taxa de 

atendimentos registrados na Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, 

segundo o Balanço Anual de 2014. De acordo com a Delegacia 

Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Campo Grande, foram 

instaurados 3.245 inquéritos naquele ano. A maioria (70 a 75%) das 5.966 

ocorrências registradas equivale a medidas protetivas de urgência” 

(BRASIL, 2015c). 

Já Mato Grosso do Sul (MS), apresentou a segunda maior taxa de registro 

entre as unidades federativas do país em 2014, só ficando atrás do Distrito Federal. 

Mato Grosso do Sul teve a taxa de 91,61 atendimentos para um grupo de 100 mil 

mulheres, muito acima da média de taxas das unidades federativas (57,90). Em 

2014, houve uma cobertura de 83,33% dos municípios do estado, tendo recebido 

ligações de 65 dos 79 municípios sul-mato-grossenses. 

  Dessa forma, os caminhos para a mudança desse cenário passam 

inevitavelmente pela construção e efetivação contínua de políticas públicas para as 

mulheres. 
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 Nesse sentido, Campo Grande conta com a Subsecretaria de Políticas para a 

Mulher (SEMU), criada por meio do decreto n° 13.063, de 03 de janeiro de 2017, que 

dispõe sobre a competência e aprova a estrutura básica da Subsecretaria com as 

seguintes competências:  

I – a formulação das políticas públicas para assegurar à mulher o exercício 
pleno de seus direitos e a sua participação no desenvolvimento econômico, 
social e cultural do Município; 

II – a proposição de ações voltadas para a eliminação da discriminação e da 
violência que atinge a mulher, possibilitando a promoção da sua integração 
como cidadã em todos os aspectos da vida econômica, social, política e 
cultural do Município; 

III – o desenvolvimento de estudos e elaboração de diagnósticos sobre a 
situação da mulher no Município e o apoio à mobilização feminina; 

IV – a recepção e o encaminhamento aos órgãos competentes de 
denúncias relativas à discriminação da mulher, requerendo providências 
efetivas e acompanhando a adoção de solução; 

V – a promoção da assistência e proteção integral a mulheres em situação 
de violência e risco, a qual objetiva articular, viabilizar e executar políticas 
que assegurem o fortalecimento dos direitos das mulheres. O órgão realiza 
projetos, campanhas e ações sobre diversos eixos que impactam na 
garantia de dignidade e melhoram as condições de igualdade das mulheres 
do município. (SEMU, 2017) 

O enfrentamento à violência contra as mulheres é o eixo prioritário da SEMU, 

considerando as estatísticas alarmantes. Nessa direção, a “informação” é a base 

pela qual deve se dar a construção de políticas cada vez mais avançadas e de 

acordo com as demandas existentes, como já exposto pelo conjunto das 

informações apresentadas.  

Assim, a SEMU articulou a captação de recursos necessários para a 

realização do Mapeamento da Violência contra as Mulheres no município de Campo 

Grande e em seus distritos, por meio da contratação de empresa especializada na 

área, com o objetivo geral de: 

 

 “Mapear a Violência Contra as Mulheres e Meninas no Município de Campo 
Grande e em seus Distritos (Anhanduí e Rochedinho), para subsidiar à 
política pública municipal. A pesquisa deverá envolver a indicação de 
critérios e a coleta de dados socioeconômicos, com recorte de gênero e 
registro de todas as formas de violência praticadas contra a mulher, cujo 
produto deverá gerar uma base de dados referencial para 
utilização/consulta de toda a rede de atendimento e demais segmentos 
interessados, que demandem de informações para consolidarem as ações 
que desenvolvem.” (CAMPO GRANDE, 2018) 
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 Este estudo vai ao encontro da necessidade nacional de se ter dados mais 

apurados sobre a violência, principalmente com esse olhar especificamente para o 

município, gerando um recorte local da temática. Estes resultados poderão, além de 

servir essencialmente para melhoria das políticas públicas, garantir que novas 

singularidades sejam observadas, provocando inovações, compromissos e 

mudanças em toda Rede de Atendimento às Mulheres, tendo por objetivo, que cada 

vez mais, os serviços sejam efetivos e os direitos sejam assegurados. 

Por fim, a partir da lógica de se fazer e reconstruir coletivamente políticas 

públicas que sejam concretas para além da administração municipal, é indispensável 

o suporte do Governo Federal e do Governo Estadual. É necessária a vontade 

política para gerenciar e transformar realidades, o que se materializa por meio desta 

pesquisa, realizada com o esforço do poder público Municipal e Federal, em 

articulação com a rede socioassistencial de proteção à mulher vítima de violência.  

Este estudo representa a busca de um aprofundamento sobre a realidade de 

violência que afeta as mulheres e assim, construir políticas mais sólidas de combate 

à violência.  
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3  NOTAS TÉCNICAS 

 

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a mulher (Convenção de Belém do Pará) reconhece a dignidade humana como 

direito irrefutável e consagrado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Assim, afirma que a violência contra a mulher é um grave atentado aos direitos 

humanos e liberdades fundamentais.  

 Em seu artigo primeiro, a violência contra a mulher é definida como sendo 

qualquer “ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano, sofrimento 

físico, sexual ou psicológico, tanto na esfera pública como na esfera privada”. 

 A violência não está, segundo a Convenção, restrita a um determinado grupo 

racial, étnico ou classe social. Ela é uma realidade que permeia todos os aspectos e 

espaços de vivências das mulheres, afetando diretamente seu desenvolvimento 

enquanto ser livre e com igualdade de direitos.  

 Outro destaque é que a Convenção de Belém do Pará reconhece como 

violência contra mulher, as situações ocorridas fora do convívio doméstico, podendo o 

agressor ser qualquer pessoa, como por exemplo, nas situações de assédio sexual, 

tráfico de mulheres, tortura, prostituição forçada, estupro, entre outros.  

 A Lei 11.340/Maria da Penha dispõe especificamente sobre cinco formas de 

violência (física, psicológica, sexual, moral e patrimonial) dentro da configuração 

doméstica e familiar. Ou seja, a violação precisa ocorrer 

 

I- no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 
inclusive as esporadicamente agregadas;  

II- no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada 
por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por 
laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 

III- em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva 
ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de 
coabitação.  
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual.  (BRASIL, 2006) 

 
 

 É fundamental citar que, para além desses marcos legais que definem e criam 

mecanismos de enfrentamento à violação de direitos humanos das mulheres, a Lei 
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n° 13.10410 de 2015 avança ao considerar o feminicídio como uma circunstância 

qualificadora do homicídio e o tratando como crime hediondo, sujeito ao aumento de 

pena, quando ocorrer em razão da condição de sexo feminino da vítima. 

 No que diz respeito à situação das crianças e adolescentes o UNICEF Brasil11 

estabelece oito formas de violência: física, psicológica, sexual, discriminação, 

negligência e abandono, trabalho infantil, tortura e tráfico humano.  

 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) garante a esse público o 

mesmo gozo aos direitos fundamentais da pessoa humana, além de destacar que 

“nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (BRASIL, 1990). 

Reafirma o direito inviolável à integridade física, psíquica e moral, bem como distribui 

entre sociedade, família e Estado, essa responsabilidade.  

 Não se tem no Estatuto em si uma citação direta à violência de gênero, porém 

há outras referências legais que surgiram como fruto da realidade que as meninas 

sofrem por serem do sexo feminino, como por exemplo, o Protocolo de Palermo12 

que trata sobre questões do tráfico de pessoas, em especial mulheres e meninas. 

Segundo o relatório publicado pelo Escritório das Nações Unidas – UNODC (2016) 

75% das vítimas do tráfico de seres humanos no mundo são meninas e mulheres 

(ONU, 2016a).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13104.htm>. Acesso 
em: 15 out. 2018. 
11

 Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/pt/multimedia_27141.htm>. Acesso em: 16 out. 2018. 
12

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5017.htm>. 
Acesso em: 16 out. 2018. 
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3.1  REFERENCIAIS  

 

 Para analisar a questão da violência contra as mulheres, são necessários 

parâmetros conceituais e também quantitativos que se originem de fontes confiáveis, 

públicas e cientificamente adequadas, para subsidiar a análise e comparação de 

informações.  

Como já exposto, com a citação de diversos documentos e publicações, nos 

últimos anos houve um esforço, por parte dos setores organizados de combate à 

violência, em reunir informações que se encontram dispersas nos diversos setores 

públicos de atendimento e ainda gerar novos dados por meio de pesquisas voltadas 

a outros aspectos da violência, que não sejam os efetivos números sobre 

atendimentos realizados.  

 No presente documento, para referenciar o trabalho e delimitar a base de 

comparação, foram utilizados o Mapa da Violência 2015 e Pesquisa Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher – Senado Federal/201713 e ainda a Pesquisa 

Violência Doméstica e Familiar contra a mulher – Senado Federal/2015 para efeito 

de análise da linha histórica, além de outros documentos citados ao longo do 

Relatório de Pesquisa.   

O Mapa da Violência 2015 tem como base as informações do Sistema de 

Informações de Mortalidade (SIM), da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do 

Ministério da Saúde (MS), dados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAM), também do Ministério da Saúde e a Pesquisa Nacional de 

Saúde (PNS), em parceria do Ministério da Saúde com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

A pesquisa do DataSenado tem como base pesquisa amostral, realizada 

através de entrevistas por meio telefônico.    

 Com relação aos dados do estado de Mato Grosso do Sul e, em especial, do 

município de Campo Grande, foram levantados dados junto à rede socioassistencial 

de proteção à mulher, por intermediação da SEMU, além de consultas nas bases de 

dados oficiais.  

 

                                            
13

 Cf.: BRASIL, 2017b. 
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3.2  METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

Operação estatística  

Pesquisa por amostra. 

 

Tipos de dados 

Dados de pesquisa por amostragem probabilística. 

Margem de erro de 5% para + ou – com intervalo de confiança de 95%. 

 

Abrangência geográfica 

Campo Grande – MS – Regiões urbanas e populações tradicionais e distritos. 

 

Marco amostral  

População feminina de Campo Grande – Grupo aleatório. 

 

População-alvo 

Formada pela amostra do conjunto de mulheres residentes em domicílios nas 

áreas definidas. 

 

Metodologia 

A pesquisa foi realizada por amostra probabilística de domicílios. As 

informações foram prestadas por mulher, residente no imóvel. 

Para a definição da amostra, foi levantado o número de mulheres identificado 

no Censo 2010, entre 10 e 100 anos ou mais.  
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População feminina total de Campo Grande:   405.464 

População feminina total entre 10 e 100 anos ou mais: 350.035 

 

Das 405.464 mulheres, o universo pesquisado constituiu-se de 350.035 

pessoas na faixa etária definida, entre 10 a 100 anos ou mais, conforme resultado 

da calculadora de amostra.  

 
Tabela 2 – Grupo de idade e quantidade de pessoas 

GRUPO DE IDADE PESSOAS 

Menos de 1 ano de idade 5.734 

1 a 4 anos de idade 22.153 

5 a 9 anos 27.542 

10 a 14 anos de idade 31.843 

15 a 19 anos 35.218 

20 a 24 anos 36.719 

25 a 29 anos 37.004 

30 a 34 anos 34.940 

35 a 39 anos 31.480 

40 a 44 anos 29.231 

45 a 49 anos 28.141 

50 a 54 anos 23.114 

55 a 59 anos 18.584 

60 a 64 anos 13.858 

65 a 69 anos 10.170 

70 a 74 anos 8.003 

75 a 79 anos 5.493 

80 a 84 anos 3.511 

85 a 89 anos 1.739 

90 a 94 anos 697 

95 a 99 anos 234 

100 anos ou mais 56 

Fonte: IBGE, 2010 
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Tabela 3 - Calculadora de Amostra 

   Tamanho da Amostra   

  Intervalo de Confiança 95% e Erro Esperado de 5%   

  UNIVERSO                                             Tamanho da AMOSTRA   

 

350.035 384 

         
 

  

 Valores estimados para p = 0,5 e Intervalo de Confiança (IC) de 95%, considerando o Fator de 
Correção para Populações Finitas, calculado pela fórmula (N-n)/N, no qual N é o tamanho da 
população e n o tamanho da amostra. 

Fonte: Cochran, 1965 

 
Tabela 4 - Estratificação por região  

REGIÃO POPULAÇÃO FEMININA PERCENTUAL DA 

AMOSTRA 

ESTRATIFICADA% 

Imbirussu 51.060.00 12,69% 

Lagoa 59.068.00 14,68% 

Anhanduizinho 95.631 23,77% 

Segredo 56.171 13,96% 

Centro 38.555 9,58% 

Prosa 41.250 10,25% 

Bandeira 58.265 14,48% 

Distrito de Rochedinho 484 0,12% 

Distrito de Anhanduí 1.917 0,48% 

Total  100% 

Fonte: IBGE, 2010 
 

Tabela 5 – Quantificação urbana/rural 

                 Situação domiciliar 

Urbana 400.994 

Rural 4.470 

Fonte: IBGE, 2010 

 

Desenvolvimento do trabalho – etapas 

 

1. Levantamento Bibliográfico; 

2. Levantamento de dados secundários – meio digital – bases oficiais; 

3. Levantamento de dados secundários – Coleta de informações 

prestadas pela rede socioassitencial; 

4. Elaboração de questionário e estratégia de aplicação – Grupo 

aleatório; 

5. Aplicação de campo (pré-teste e definitivo); 
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6. Crítica e validação de formulários aplicados; 

7. Análise; 

8. Sistematização; 

9. Elaboração de produtos; 

10. Entrega. 

 

Técnica de coleta: 

Entrevista pessoal com questionário em papel. 

 

Temas e subtemas 

Foram levantadas informações organizadas em dois blocos, sendo o primeiro 

relacionado ao perfil socioeconômico e caracterização dos entrevistados e o 

segundo, sobre a sua percepção e informação referente a tópicos relacionados à 

violência contra a mulher: 

 

Bloco 1 – Caracterização 

 

 Região; 

 Trabalho e renda e autonomia financeira; 

 Escolaridade; 

 Acesso a benefícios transferência de renda; 

 Estado civil; 

 Faixa etária; 

 Raça/etnia; 

 Identidade de gênero. 

 

Bloco 2 – Dados temáticos 

 

 Vítima de violência – pergunta espontânea – sim/não; 

 Vítima de violência – pergunta estimulada – indicação de violências; 

 Local e hora/período da violência; 

 Idade da primeira violência; 

 Tipo de agressor: Identidade de gênero, relação de parentesco e ou afetiva; 
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 Busca e acesso a atendimento; 

 Reincidência; 

 Conhecimento de canais de atendimento e legislação; 

 Conhecimento de outras mulheres vítimas; 

 Reação à situação de violência de outras. 

 

Dados secundários 

 

 Informações da Rede de atendimento – serviços e equipamentos; 

 Informações oficiais sobre violência contra a mulher. 

 

Unidade de investigação e informação 

Mulher. 

 

Período de referência 

2017 (Pesquisa Local). 

 

Treinamento equipe de pesquisadoras 

 

Toda a equipe de coleta de informações, entrevistadores, foi composta 

exclusivamente de mulheres. Esta foi uma definição estratégica, que se deve ao 

entendimento de representatividade e o que isso acarreta na formação de vínculo 

com a participante. Ter uma mulher falando e perguntando sobre violência para 

outra mulher, estabelece a empatia entre duas pessoas que ainda que não tenham 

vivenciado as mesmas situações, identificam as características. Mesmo entendendo 

que cada sujeito é único, reconhecem que ser mulher, no Brasil, é um risco e isso é 

comprovado por inúmeras pesquisas, o que demonstra, portanto, que ambas foram 

expostas, entrevistada e entrevistadora, em algum momento de suas vidas e em 

determinado grau, a alguma situação de violência, privação ou limitação por apenas 

ser mulher.  

Assim, se fortalece a empatia no processo da entrevista. O assunto é delicado 

e remete a situações doloridas e difíceis, de forma que ter no pesquisador a figura 
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que possa remeter ao agressor ou aos sentimentos de culpa e vergonha, 

prejudicaria todo o trabalho.  

Entendendo também que não basta ser mulher, foi realizado um treinamento 

com um grupo de profissionais (assistentes sociais) e estagiárias, com o objetivo de 

selecionar a equipe final de pesquisadoras de campo. 

O processo de treinamento teve o objetivo de contemplar questões sobre a 

violência contra mulher; formas e tipificações legais; violência contra criança e 

adolescente, com ênfase ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); além de 

outras violações de direitos humanos contra mulheres e meninas a serem abordadas 

na pesquisa, como por exemplo, Tráfico de Pessoas e Tortura. 

Tornar o assunto claro, livre de preconceitos e tabus, favorece o compromisso 

do trabalho e a qualidade dos resultados. Foram realizadas atividades em grupo, 

simulações teatrais, rodas de conversas e formação com pessoas da Rede de 

Atendimento Local, tendo como foco garantir que a equipe de campo estivesse 

segura sobre a temática. O Instrumental de coleta – questionário foi estudado com a 

análise de cada questão, para a compreensão de sua finalidade dentro do universo 

geral da pesquisa. Por último foi discutido e realizado o pré-teste da aplicação do 

questionário culminando com a sua validação, sob acompanhamento da equipe 

técnica (psicóloga e gerente de projetos). 

   

Questionário 

 

Quanto ao pré-teste para validação do questionário, este foi aplicado em duas 

regiões diferentes de Campo Grande e depois discutido coletivamente, para captar 

as impressões da primeira experiência e avaliar eventuais ajustes. Foi necessário 

aprimorar alguns detalhes e retomar alguns alinhamentos. A pesquisa ocorreu 

durante o mês de junho de 2018.  

 O questionário foi construído de forma a levantar as informações necessárias 

para traçar o perfil de mulheres do município de Campo Grande, que sofreram 

violência, seja ao longo da vida, seja no ano de 2017. Assim, ele investiga as 

características sociais, econômicas, educacionais, identificação da ocorrência ou 

não de violência, tipos de violência, agressores, locais de risco, reincidência, busca 

pela rede de atendimento, dentre outras informações que permeiam esse cenário.  
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Para o primeiro bloco do questionário, no qual são solicitados dados de 

Identificação Cadastral e Caracterização do Público, com informações pessoais da 

entrevistada, informações sobre Trabalho, Renda e Autonomia Financeira, o Censo 

2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) serviu como fonte de 

estruturação.  

Já o segundo bloco é o que investiga as informações diretas sobre a violência 

contra a mulher. Foram utilizadas perguntas espontâneas e estimuladas com o 

objetivo de se compreender também o que é entendido como violência pela mulher.  

As fontes usadas para construção desse bloco foram o Mapa da Violência 

2015 e a Pesquisa DataSenado 2015 e 2017. Assim, a maior parte dos dados terá 

meios de comparação.  

Entretanto, o que a pesquisa em Campo Grande traz de novo servirá de 

estímulo para futuros estudos nessa área temática. O tempo médio de 

preenchimento total do instrumento foi de 10 a 15 minutos. 

  

Diferencial da pesquisa 

 

Recorte de identidade de gênero da participante 

 

Apesar das pesquisas existentes (Mapa da Violência e DataSenado) não 

usarem o recorte de gênero como levantamento de dados junto às “mulheres” 

pesquisadas, na presente pesquisa foi considerada importante essa análise, visto 

que olhar para toda a problemática da questão de gênero se faz fundamental ao se 

discutir violência contra mulher.          

Compreendendo então que a violência de gênero é mais do que a violência 

contra mulher, é relevante perceber como essas mulheres (sexo biológico) 

entrevistadas percebem sua identidade e, por consequência, se isso reflete na 

vivência ou não de alguma situação de violência. A pesquisa estaria então, 

preparada para identificar as diversas situações de gênero.  
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A identificação de possíveis transtornos mentais 

 

A exposição a situações de risco tem sido fortemente associada a diversos 

problemas psiquiátricos, conforme aponta o estudo citado por Pedrosa e Zanello em 

seu artigo (In)visibilidade da violência contra as mulheres na saúde mental14. O 

estudo15 trata de um levantamento de mais de setenta artigos, que faziam 

associação entre a violência contra as mulheres e transtornos mentais, e concluíram 

que, do total de artigos, em quarenta e dois deles, a experiência de violência foi 

associada à depressão; dezesseis apontaram o aparecimento de transtorno de 

ansiedade e quatorze indicaram transtornos pós-traumáticos.  

Ainda nesse sentido, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (2010) 

em seu documento “Áreas chaves para a ação da OPAS/OMS”16, as diferentes 

formas de violência contra mulheres e meninas podem resultar em implicações à 

saúde mental, como depressão, ideias suicidas ou abuso de substâncias. Os 

serviços de saúde mental acolhem inúmeras vítimas de violência doméstica, 

reforçando assim o papel destes espaços e seus profissionais em identificar, 

prevenir e encaminhar tais mulheres para locais especializados de atendimento. 

A pesquisa de Mozzambani et al (2011) identificou, junto às mulheres que 

buscaram a delegacia especializada, que 89% tiveram grande probabilidade de 

apresentar transtorno depressivo maior, 94% transtorno de ansiedade e 76% 

transtorno de estresse pós-traumático. Assim, as vítimas de violência doméstica, 

segundo a pesquisa, têm alta probabilidade de apresentar alguma doença 

psiquiátrica que pode dificultar o rompimento do ciclo da violência.  

Contudo, o diferencial buscado na pesquisa de Campo Grande é que se 

pudesse identificar se essas morbidades são presentes ou não na vida das mulheres 

que já sofreram, ou ainda sofrem, algum tipo de violência por ser mulher, no 

município. 

Assim, optou-se que o questionário fizesse diretamente a pergunta sobre a 

existência ou não de Ansiedade e Depressão, tendo campo aberto para “Outros”. Foi 

firmado que só seriam contabilizadas aquelas que respondessem ter diagnóstico 

                                            
14

 Cf.: Pedrosa ; Zanello, 2017. 
15

 Cf.: Dillon et al, 2013. 
16

 Disponível em: <http://www.paho.org/bra/images/stories/GCC/areas%20chaves%20final.pdf>. 
Acesso em: 16 out. 2018. 
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clínico de tal transtorno, visto que no senso comum, se utiliza dessas terminologias 

de maneira equivocada.  

Também foi de interesse da pesquisa levantar dados do local, enquanto 

serviço da rede socioassistencial, onde esta mulher recebe acompanhamento, 

devido à presença de uma patologia ou deficiência. Os campos definidos para 

preenchimento desta informação foram os serviços de saúde e de assistência social. 

Com os resultados desse questionamento, o objetivo da pesquisa é 

apresentar para a Rede, por quais serviços essas vítimas são atendidas, mesmo 

quando a demanda primária não é exatamente a queixa da violência contra a mulher 

ou violência doméstica.  De posse dessa informação é possível preparar os 

equipamentos sociais identificados para orientar e encaminhar o atendimento de 

possíveis situações de violência.  

 

Perguntas espontâneas e estimuladas sobre ser vítima de violência 

 

Como já dito na apresentação, foram utilizadas duas formas diferentes de se 

investigar a ocorrência de violência contra a mulher, com o objetivo de levantar 

resultados discrepantes, considerando que muitas agressões ocorrem sem serem 

percebidas como violência pela sociedade e, portanto, pela própria vítima. 

Em primeiro lugar, a pergunta é apresentada de maneira espontânea: “Você 

já sofreu alguma violência por ser Mulher?” Em seguida, independentemente da 

resposta ser negativa, é realizada a pergunta estimulada: “Você já passou por 

alguma dessas situações?” sendo então apresentadas para a entrevistada, várias 

situações de violência.  

Estas são divididas em nove diferentes categorias, nomeadas na pesquisa de 

“situações”, que são embasadas de acordo com a divisão apresentada pela 

Pesquisa DataSenado 2017 e pelo Mapa da Violência 2015, a partir da ficha de 

notificação compulsória. 

O questionário traz exemplos mais comuns e com linguagem acessível, 

contemplando as violências tipificadas. As cinco primeiras estão previstas na Lei 

Maria da Penha: 
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1ª Situação: Violência Física 

 

É legalmente entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou 

saúde corporal da mulher (BRASIL, 2006). Chutes, tapas, empurrões, queimaduras, 

entre outros exemplos, foram apresentados. 

 

2ª Situação: Violência Psicológica 

 

Segundo a lei Maria da Penha, considera-se violência psicológica quando 

ocorre 

 “qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da 

autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou 

que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e 

decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 

chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 

qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 

autodeterminação” (BRASIL, 2006) 

 

3ª Situação: Violência Sexual 

 

Este tipo de violência foi a que teve uma maior apresentação de exemplos 

para a entrevistada. Isso porque foram levantadas situações “comuns” que 

alimentam a cultura do estupro e favorecem a violência sexual. 

Exemplos enfáticos, voltados a espaços públicos e privados, garantiram a 

possibilidade da participante avaliar, de maneira geral, a ocorrência ou não de 

alguma situação descrita, em algum momento da sua vida. 

Legalmente, ela é entendida como  

“qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar 

de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação 

ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer 

modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 

contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 

prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou 

que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos” 

(BRASIL, 2006). 



 

 

                         

34 

 

4ª Situação: Violência Moral 

 

Esta é “entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação 

ou injúria” (Lei 11.340/06), levando em conta que isso ocorre por motivo de gênero.  

 

5ª Situação: Violência Patrimonial 

 

 De acordo com a Lei Maria da Penha ela é entendida  

 

“...como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição 

parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos 

pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os 

destinados a satisfazer suas necessidades” (BRASIL, 2006). 

 

6ª Situação: Negligência e Abandono 

 

 Não há tipificação em si, no aspecto legal, quanto a definição do que é 

negligência ou abandono. Entretanto, a Constituição Federal/88 e as legislações 

específicas de grupos prioritários, tendem a garantir proteção e condenar formas de 

negligência/abandono. 

 Assim, o balizador para se compreender a questão é a intencionalidade. De 

modo que ser exposta intencionalmente a riscos, ficar em situações inadequadas ou 

de privação de condições básicas de sobrevivência, caracterizam, por exemplo, que 

crianças, adolescentes, mulheres, idosos ou pessoas com deficiência, estejam em 

situação de negligência ou abandono por seus responsáveis ou pelo poder público.  

 

7ª Situação: Trabalho Infantil 

  

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, nas convenções N° 138 

(Idade Mínima para Admissão) e 182 (Convenção sobre Proibição das Piores 

Formas de Trabalho Infantil e Ação Imediata para sua Eliminação), “trabalho infantil 

é o trabalho que priva as crianças de sua infância, seu potencial e sua dignidade, e 

que é prejudicial ao seu desenvolvimento físico e mental...realizado por crianças e 
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adolescentes abaixo da idade mínima de admissão ao emprego/trabalho 

estabelecida no país”
17

  

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) trata, em seu 

capítulo V, sobre o Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho 

estabelecendo, no artigo 60, a proibição de qualquer trabalho para menor de 

quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 

 Assim, a intenção desta situação no questionário era apontar se, no passado 

dessas mulheres adultas (entrevistadas), elas foram submetidas a este tipo de 

trabalho, o que inclui o trabalho doméstico infantil. Este é um dos mais denunciados 

por organizações internacionais em virtude de sua invisibilidade e subnotificação.  

 

8ª Situação: Tortura 

 

O Código Penal18 define tortura como sendo o constrangimento, grave 

ameaça ou a submissão de um terceiro a intenso sofrimento físico ou mental, como 

forma de castigo, crueldade e/ou controle deste outro.  

 

9ª Situação: Tráfico de Pessoas 

 

 O Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de 

Pessoas, em especial Mulheres e Crianças, é popularmente conhecido como 

Protocolo de Palermo. Este instrumento legal internacional define o tráfico de 

pessoas da seguinte forma:  

 

“(...) o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 

acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso de força ou a outras 

formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade 

ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos 

ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha 

autoridade sobre outra, para fins de exploração” (BRASIL, 2004). 

 

                                            
17

 Disponível em: <https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/WCMS_565163/lang--

pt/index.htm>. Acesso em: 16 out. 2018. 
18

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9455.htm>. Acesso em: 16 out. 2018. 
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 Vale destacar que essa exploração pode ser tanto sexual, como voltada a 

questões de serviços forçados e/ou trabalho escravo, e remoção de órgãos. A 

pesquisa traz dados da primeira e última situação de violência vivida pela 

entrevistada, além do recorte do ano de 2017. 

 Isso tornará possível uma análise do ciclo da violência, funcionamento e 

fragilidades da rede de proteção à mulher vítima de violência, acesso a canais de 

denúncia e serviços públicos, comportamentos sociais e redes de apoio familiares e 

comunitárias, reincidências e o próprio reconhecimento, ou não, das entrevistadas, 

em se perceberem vítimas de violência por serem mulheres. 
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4  ANÁLISES DOS RESULTADOS 

4.1  INFORMAÇÕES DE  ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

  

Os dados apresentados abaixo se referem ao volume de atendimentos 

realizados em algumas instituições da rede socioassistencial de atendimento à 

mulher vítima de violência e correspondem às notificações feitas, ou seja, os casos 

que chegaram até o serviço. Precisam ser colocados em perspectiva com os dados 

referentes aos números de mulheres vítimas de violência levantados pela pesquisa, 

pois, como já foi apontado, há uma tendência de baixa notificação nos casos de 

violências contra a mulher, que são camuflados, ignorados ou tolerados.  

Ainda assim, cabe ressaltar a necessidade da divulgação e ampliação dos 

espaços de atendimento para que a mulher vitimizada, busque o apoio necessário. 

Resta, então, romper as barreiras para que tenham segurança e confiança em 

buscar apoio junto à rede.  

Em março de 2018, a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), com o 

objetivo de fortalecer e integrar ainda mais os serviços e atendimentos 

especializados às mulheres vítimas de violência em Campo Grande, publicou o 

Decreto n° 13.459, de 14 de março de 201819, que dispõe sobre a instituição da 

Rede Municipal de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência de Campo 

Grande – MS, e sancionou a Lei n° 5.974 em 08 de março de 2018, que institui o Dia 

Municipal de Mobilização Pelo Fim da Violência Contra a Mulher.  

 

Dados institucionais de atendimento: 

 

 Casa da Mulher Brasileira 

 

Endereço: Rua Brasília, s/n, Lote A, quadra 2, Jardim Imá,  

Horário de funcionamento: 24 h 

Telefone: (67) 4042-1324 

Horário de atendimento: 24h 

 

                                            
19

 Cf.: DIOGRANDE, 2018. 
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Serviços Prestados:  

 Recepção, acolhimento e triagem; 

 Serviço de apoio Psicossocial; 

 Alojamento de passagem; 

 Brinquedoteca; 

 Central de Transportes; 

 Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM); 

 Juizado/Vara Especializado(a) de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher; 

 Ministério Público; 

 Defensoria Pública; 

 Serviço de Promoção da Autonomia Econômica. 

 

Informações sobre atendimento:  

2015 - Referência: Fevereiro a Dezembro 

Recepção: 8.770 mulheres atendidas – computadas as situações de retorno 

Encaminhamentos realizados pelos setores integrados – 35.996 

2016 - Referência: Janeiro a Dezembro 

Recepção: 13.151 mulheres atendidas – computadas as situações de retorno 

Encaminhamentos realizados pelos setores integrados – 72.409 

2017 - Referência: Janeiro à Dezembro 

Recepção: 12.710 mulheres atendidas – computadas as situações de retorno 

Encaminhamentos realizados pelos setores integrados – 70.984 

 

A Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande é a única do País que 

funciona 24 horas durante todos os dias da semana.  

 

Patrulha Maria da Penha: iniciativa em parceria com a Guarda Civil 

Municipal que visa ao atendimento das mulheres, sob medidas protetivas de 

urgência, por meio de monitoramento e visitas periódicas para manter o agressor 

longe das mulheres. 
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Sistema Íris: Ferramenta de apoio à gestão, é um sistema de informatização 

implantado na Casa da Mulher Brasileira, em parceria com o Instituto Municipal de 

Tecnologia da Informação (IMTI), que viabiliza a integração das informações entre 

os setores visando evitar a revitimização das mulheres que sofreram violências. 

 

 Núcleo de Prevenção às Violências e Acidentes 

 

Endereço: Rua Bahia, n° 280, Bairro Centro, Campo Grande MS 

Horário de atendimento: 7h às 11h e das 13h às 17h 

 

Serviços Prestados:  

Vigilância das violências, capacitação e articulação da Rede de Atendimento 

e Proteção. O serviço monitora todos os casos de violência nos serviços de 

saúde.  

 

Informações sobre atendimento: 

Proporção dos casos de violência, quanto ao sexo feminino, faixa etária de 15 

a 59 anos, notificados nos serviços de saúde, no período de 2013 a 2017. 

2013: 1502 mulheres; 

2014: 1598 mulheres; 

2015: 1468 mulheres; 

2016: 1614 mulheres; 

2017: 1642 mulheres. 

 

 Casa Abrigo para Mulheres em Risco de Morte 

 

Serviços Prestados: 

Acolhimento para mulheres em risco de morte. Atendimento psicossocial, 

acolhimento, abrigamento, proteção e segurança. 

Informações sobre atendimento: 

2017: 40 mulheres. 
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 Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul - NUDEM - Núcleo 

Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher 

 

Endereço: Rua Dr. Arthur Jorge, n° 779, Bairro Centro, Campo Grande MS. 

Horário de atendimento: 7h às 11h e das 13h às 17h 

Serviços Prestados:  

Atendimento Jurídico e Psicossocial. 

Informações sobre atendimento: 

2017: 8719 mulheres.  

 

 Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul 72° Promotoria de 

Justiça 

 

Endereço: Rua Brasília, n° 80, Bairro Jardim Imá, Campo Grande – MS. 

Horário de atendimento: 8h às 11h e das 13h às 18h 

Serviços Prestados:  

Registro de denúncia, assistência jurídica.  

Projetos de prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres, 

acusação nos inquéritos policiais e processos criminais relacionados à 

violência doméstica e familiar e execução das penas restritivas de direitos ou 

suspensão condicional da pena de tais delitos. 

Informações sobre atendimento: 

2017: 27.049 mulheres.  
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4.2   CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO ENTREVISTADO 

 

4.2.1 Perfil Geográfico e Demográfico 

 

Regiões urbanas e distritos 

 

 Conforme metodologia prevista, as entrevistas foram realizadas nas sete 

regiões do município de Campo Grande e seus dois Distritos (Anhanduí e 

Rochedinho), garantindo representação de toda população municipal a partir do 

percentual da amostra estratificada. A amostra definida pela calculadora com base 

no número de mulheres no grupo pesquisado foi de 384 mulheres. Com a aplicação 

dos percentuais de representatividade por região e distrito, foi definida a ampliação 

da amostra como efeito de arredondamento à maior.  

  Assim, o quantitativo entrevistado nessas regiões foi de 393 mulheres, no 

período de 06 a 22 de junho de 2018, conforme a seguinte distribuição:  

 

Tabela 6 – Entrevistas por região  

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Região Entrevistas 
Imbirussu 46 

Lagoa 54 
Anhanduizinho 91 

Segredo 50 
Bandeira 55 
Centro 34 
Prosa 43 

Distrito Rochedinho 10 
Distrito Anhanduí 10 
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Gráfico 3 – Entrevistas por região 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Quanto à situação domiciliar, Campo Grande é um município com uma média 

de 98% da sua população urbana e com um pouco mais de 1% vivendo em área 

rural (IBGE, 2010). 

Portanto, as entrevistas foram de acordo com esse cenário geográfico e 

aconteceram em sua maioria com mulheres em situação de domicílios urbanos. 

 

Tabela 7 – Situação domiciliar - Urbana/rural  

Situação Domiciliar Entrevistas 

Urbana 419 
Rural 1 

Fonte: Autoria própria 

Gráfico 4 – Situação domiciliar -  Urbana/rural 

 
Fonte: Autoria própria 
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Áreas indígenas e quilombolas 

 

O estado de Mato Grosso do Sul (MS) tem a segunda maior população 

indígena do país em números absolutos (73.295 habitantes). Campo Grande 

registrou aumento populacional desse grupo, apresentando um total de 5.898 

indígenas residentes no município. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), esta população está concentrada na área urbana de Campo 

Grande (5.697 habitantes), o que a destaca entre os sete principais municípios com 

maior número de indígenas em situação de domicílio urbano.  

Com relação aos quilombolas, segundo a Fundação Palmares, no Mato 

Grosso do Sul, existem 22 comunidades remanescentes devidamente certificadas, 

sendo três em Campo Grande. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) ainda não possui dados dessa população em seus Censos Demográficos. 

Contudo, a pesquisa, seguindo a divisão da amostra, foi realizada com 16 

mulheres indígenas e 11 quilombolas. Somada ao total por região (393), totalizam 

420 entrevistas em domicílios no município de Campo Grande. 

O número de pessoas entrevistadas em cada região e comunidade tradicional 

guarda a sua proporção com a população de Campo Grande, garantindo assim a 

amostra representativa.  

Tabela 8 – População indígena e quilombola 

Fonte: Autoria própria 
 

Gráfico 5 – População indígena ou quilombola 

 
Fonte: Autoria própria 
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Área Indígena ou Quilombola Entrevistas 

Indígena 16 

Quilombola 11 
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Sexo  

 

Como previsto na metodologia, só foram entrevistadas pessoas do sexo 

feminino, como forma de comparar informações com as pesquisas-referenciais 

(Mapa da Violência 2015 e DataSenado 2017), já que as mesmas utilizam esse 

recorte de dados.   

 

Tabela 9 – Quantidade de entrevistas em relação ao sexo 

Sexo Entrevistas 

Feminino 420 

Masculino - 
Fonte: Autoria própria 

 
 

 
Gráfico 6 – Quantidade de entrevistas em relação ao sexo 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Gênero 

 

A Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, é um serviço que atende pessoas 

do gênero feminino que sofreram violência  em decorrência de gênero ou identidade 

sexual, ou seja, mulheres transsexuais são também atendidas. 

Já com relação aos resultados da pesquisa realizada, é possível afirmar que 

100% das mulheres entrevistadas são cisgênero.20 

                                            
20

 Um termo utilizado por alguns para descrever pessoas que não são transgênero (mulheres trans, 
travestis e homens trans). “Cis-” é um prefixo em latim que significa “no mesmo lado que” e, portanto, 
é oposto de “trans” Refere-se ao indivíduo que se identifica, em todos os aspectos, com o gênero 

100% 

Feminino

Masculino
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Tabela 10 – Quantidade de entrevistas em relação à identidade de gênero 

Identidade de Gênero Entrevistas 
Mulher 420 

Homem - 

Outro - 
Fonte: Autoria própria 

 
Gráfico 7 – Quantidade de entrevistas em relação à identidade de gênero

 
Fonte: Autoria própria 

Idade 

 

Segundo dados do IBGE (2010), a maior concentração populacional de 

mulheres em Campo Grande se encontra na faixa etária de 25 a 29 anos. 

Entretanto, na pesquisa, a participação de mulheres adultas foi maior, seguida das 

idosas e só então as jovens.  

Como a pesquisa ocorre durante a semana, em horário comercial e a partir de 

visitas em domicílio, essa discrepância pode sugerir que as mulheres jovens têm 

maior ocupação fora de casa e que, por isso, sua representatividade foi menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
atribuído ao nascer. Cf.: <https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2018/05/manual-comunicacao-
LGBTI.pdf>. 
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Tabela 11 – Quantidade de entrevistas em relação à idade 

Idade Entrevistas 

18 a 29 anos (jovem) 86 

30 a 59 anos (adulta) 232 

60 e + anos (idosa) 102 
Fonte: Autoria própria 

 
 

Gráfico 8 – Quantidade de entrevistas em relação à idade 

 
Fonte: Autoria própria 

Estado civil 

 

Quanto ao estado civil, a maioria da população campo-grandense, sem 

recorte de sexo, é solteira (IBGE, 2010).  No caso da pesquisa, mulheres casadas 

foram as mais encontradas em suas residências.  

 

Tabela 12 – Quantidade de entrevistas em relação ao estado civil 

Fonte: Autoria própria 
 

21% 

55% 

24% 

18 a 29 anos (jovem)

30 a 59 anos (adulta)

60 e + anos (idosa)

Estado civil Entrevistas 
Casada 165 

Desquitada ou separada judicialmente 14 
Divorciada 33 

Solteira 142 
Viúva 53 
Outra 13 
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Gráfico 9 - Quantidade de entrevistas em relação ao estado civil

 
Fonte: Autoria própria 

 

Religião 

 

Mulheres católicas, seguidas das evangélicas, formam a maioria do público 

alcançado pelo estudo. Esse dado representa o perfil religioso do município, onde a 

maioria de seus habitantes se declara católico (IBGE, 2010).    

 

Tabela 13 – Quantidade de entrevistas em relação à religião 

Religião Entrevistas 

Católica 226 

Espírita 11 

Evangélica 154 

Sem Religião/Crença 27 

Outra 2 
Fonte: Autoria própria 

 

Gráfico 10 - Quantidade de entrevistas em relação à religião 

 
Fonte: Autoria própria 
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  Raça e Etnia 

 

Quanto a Raça/Etnia, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

(PNAD) Contínua de 2016 indicam que o número de pardos e pretos autodeclarados 

cresceu significativamente de forma que representam, respectivamente, 95,9 

milhões e 16,8 milhões da população total do país sendo, portanto, o maior 

percentual encontrado (IBGE, 2017). 

  Conforme dados do Sistema Municipal de Indicadores de Campo Grande 

(SISGRAN) (2010), com base no Censo IBGE 2010, Campo Grande tem 51% da 

sua população branca, 47% negra (pardos e pretos), 2% amarela, 1% indígena.   

Das entrevistadas, a maioria se reconhece como Parda, seguida de Pretas e 

Brancas.  

 

Tabela 14 – Quantidade de entrevistas em relação à raça/etnia 

Raça/etnia Entrevistas 

Amarela 32 

Indígena 24 

Preta 45 

Branca 139 
Parda 180 

Fonte: Autoria própria 

 

Gráfico 11 – Entrevistadas por raça e etnia 

 
Fonte: Autoria própria 

 

O Censo 2010 passou a investigar o pertencimento étnico das pessoas que 

se declaram indígena e identificaram 305 etnias diferentes em todo o país.  
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Na presente pesquisa, quando a mulher se declara indígena ela também 

informa sua etnia. O maior índice de participantes foi com mulheres terenas, que é a 

etnia com maior população no município. 

 

Tabela 15 – Entrevistas de Indígenas por etnia 

Em caso de Indígena: Entrevistas 
Terena 20 

Guarani 2 

Guató 1 

N.S.I (Não soube informar) 1 
Fonte: Autoria própria 

 
 

Gráfico 12 – Entrevistas de Indígenas por etnia 

 
Fonte: Autoria própria 

 

4.2.2 Perfil Socioeconômico 

 

Escolaridade 

 

 Do total de entrevistadas, percebe-se que a maioria das mulheres afirma ter 

o Ensino Médio Completo. No entanto, o percentual de baixa escolarização é alto, 

chegando a 39%, entre não alfabetizadas até o Ensino Fundamental Completo.  

 Umas das possibilidades dessa dificuldade em acessar e continuar sua 

formação pode estar atrelada às desigualdades de gênero. Segundo dados da ONU 

Mulheres (ONU, 2017), as tarefas domésticas e cuidados de parentes, consomem 

até 2,5 vezes mais do tempo das mulheres do que dos homens. A cultura machista 

83% 

9% 
4% 4% 
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Guarani

Guató
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fortalece essa “obrigatoriedade” feminina e, por muitas vezes, impede o crescimento 

educacional e profissional das mesmas.  

 

Tabela 16 – Quantidade de entrevistas em relação à escolaridade 

Escolaridade Entrevista 

Não alfabetizada 18 

Ens. Fund. Completo 35 

Ens. Fund. Incompleto 115 

Ens. Médio Completo 116 

Ens. Médio Incompleto 48 

Ens. Superior Completo 41 
Ens. Superior Incompleto 39 

Pós-Graduação 8 
Fonte: Autoria própria 

 
 
 
 
 

Gráfico 13 - Quantidade de entrevistas em relação à escolaridade 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Pessoas com deficiência e ou transtorno 

 

Quanto às questões de saúde, segundo o IBGE (2010), o Brasil apresenta um 

índice de 23,9% da sua população com algum tipo de deficiência. Vale ressaltar que 

o percentual da população feminina com pelo menos uma deficiência é superior ao 

da população masculina com pelo menos uma deficiência. Em Campo Grande, o 

índice é superior a 170 mil pessoas (SISGRAN, 2010). 

No que se refere à saúde mental, dados da Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS) – OMS/Brasil, apresentados no relatório “Depressão e outros 
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distúrbios mentais comuns21: estimativas globais de saúde” informam que a 

depressão atingiu 4,4% da população mundial e 5% da população das Américas em 

2015 (OPAS, 2017). O Brasil é o país com maior prevalência de depressão da 

América Latina e o segundo com maior prevalência nas Américas, ficando atrás 

somente dos Estados Unidos, que têm 5,9% de depressivos. 

O número de pessoas com ansiedade no país também é extremamente 

preocupante. O Brasil apresenta a maior prevalência desse transtorno no mundo 

(9,3%), o que significa que, ao todo, são 18,6 milhões de pessoas doentes 

(GLOBO.COM, 2017). 

Do universo pesquisado, 10% das mulheres relataram ter algum tipo de 

deficiência ou transtorno.  

 

Tabela 17 – Quantidade de entrevistas em relação à deficiência ou transtorno mental 

Apresenta algum tipo de deficiência e/ou transtorno mental Entrevistas 

Sim 41 

Não 379 
Fonte: Autoria própria 

 
 
 

Gráfico 14 – Quantidade de entrevistas em relação à deficiência ou transtorno mental 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Foram encontradas mulheres com deficiências físicas, visuais, mentais e 

auditivas. Nestes últimos dois casos, a entrevista foi possível de ser realizada, pois a 

                                            
21

 Disponível em: <https://news.un.org/en/story/2017/02/552062-un-health-agency-reports-depression-
now-leading-cause-disability-worldwide#.WLBW_fErKzd>. Acesso em: 18 out. 2018. 
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deficiência mental era leve e, no caso da auditiva, as mulheres estavam de aparelho 

auditivo, o que não gerou dificuldade na participação destas.  

Vale ressaltar que, caso fosse necessário, seriam enviadas pesquisadoras 

especializadas em linguagens de sinais para que esse público pudesse ser incluído 

na pesquisa.  

 

Tabela 18 – Especificação da deficiência 

Fonte: Autoria própria 
 

Gráfico 15 – Especificação da deficiência 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Já com relação à saúde mental, 3,8% da população entrevistada afirma ter 

diagnóstico de depressão e 2,8% de ansiedade. É importante frisar que só foram 

consideradas aquelas mulheres que afirmam ter diagnóstico médico de tal patologia.  

 

Tabela 19 – Especificação do transtorno 

Em caso afirmativo, qual transtorno: Entrevistas 

Depressão 16 

Ansiedade 12 

Outras síndromes/transtornos 2 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 16 – Especificação do transtorno 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Conforme dados abaixo, a maioria das mulheres buscou serviços de saúde ou 

assistência social, em decorrência de deficiências ou transtornos. O maior número 

está vinculado a Unidades de Saúde.  

Isso revela a necessidade de se investir em Políticas Públicas de Saúde 

Mental e para Pessoas com Deficiências de maneira efetiva e transversal, com as 

demais Políticas Nacionais, como educação, assistência social, esporte e lazer, 

enfrentamento à violência, dentre outras, visto que, só assim, será possível a 

garantia de acesso a direitos básicos dessa população.  

A busca por atendimento é o sinal de que há usuários e usuárias com 

necessidade de apoio e que os serviços devem estar preparados para atender esse 

público conforme suas especificidades.  

 

Tabela 20 – Quantidade de entrevistadas em atendimento pela rede de saúde ou 
socioassistencial 

Recebe algum atendimento/acompanhamento na rede de saúde 
ou socioassistencial? 

Entrevistas 

Sim 33 
Não 8 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 17 – Quantidade de entrevistadas em atendimento pela rede de saúde ou 
socioassistencial 

 
Fonte: Autoria própria 

 
 
 

Tabela 21 – Especificação da rede de atendimento 

Se sim, qual: Entrevistas 
Unidade de Saúde 32 

Unidade de assistência social 4 
Fonte: Autoria própria 

 
 
 
 

 
Gráfico 18 – Especificação da rede de atendimento 

 
Fonte: Autoria própria 
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Trabalho, Renda e Autonomia Financeira 

 

Mulheres com renda própria e regular advinda de trabalhos remunerados com 

vínculo empregatício formam o perfil majoritário das entrevistadas pela pesquisa. 

Isso também é observado em âmbito nacional, visto que em 2016 elas 

passaram a ocupar 44% das vagas no mercado de trabalho e 40% das famílias são 

chefiadas por elas, conforme dados do Ministério do Trabalho e IBGE22 

A autonomia financeira é uma grande conquista das mulheres e vem sendo 

fortalecida por diversos programas sociais, como uma forma de colaborar para o 

empoderamento feminino e pela liberdade das mulheres.  

 

Tabela 22 – Quantidade de pessoas com renda própria e regular 

Tem renda própria e regular (frequente): excluindo-se os 
benefícios 

Entrevistas 

Sim 299 
Não 121 
Fonte: Autoria própria 

 

 

 
Gráfico 19 – Quantidade de pessoas com renda própria e regular 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

 

 

                                            
22

 http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/03/mulheres-ganham-espaco-no-mercado-de-trabalho 
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Tabela 23 – Especificação de origem da renda 

Fonte: Autoria própria 

 

Gráfico 20 – Especificação de origem da renda 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 Entretanto, não se pode ignorar o levantamento de que 121 mulheres 

entrevistadas não têm renda própria e regular e destas, a maioria se dedica e exerce 

o trabalho doméstico em suas casas, conforme tabela e gráfico abaixo. 

  A dependência financeira é apontada como uma das questões que levam as 

mulheres a viverem em situação de violência. A autonomia é uma necessidade 

estruturante para o enfrentamento da violência de gênero e por ela passam as 

questões financeiras.  

 Segundo dados da ONU Mulheres, divulgados em março de 2017, apenas 

50% das mulheres em idade economicamente ativa, participam do mercado de 

trabalho. Entre os homens, o índice sobe para 76%. Outro aspecto da desigualdade 

de gênero é a disparidade salarial. Em média, homens ganham 23% a mais do que 

as mulheres (ONU, 2017). 
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  Com relação ao trabalho doméstico, como já citado, a mesma pesquisa indica 

que as mulheres gastam 2,5 vezes mais tempo com atividades domésticas e de 

cuidados. Esse trabalho, além de não ser remunerado, é invisível para a sociedade 

e, por vezes é somado a outras jornadas diárias. 

 

Tabela 24 – Quantidade de pessoas sem renda própria e regular 

Fonte: Autoria própria 

 

Gráfico 21 – Quantidade de pessoas sem renda própria e regular 

 
  Fonte: Autoria própria 

 
  Quanto à fonte de subsistência, 58% são dependentes da ajuda financeira de 

pessoas do núcleo da família, reforçando a ideia de que, caso esta mulher esteja 

dependente de um agressor, ela terá ainda mais dificuldade de romper a situação de 

violência, como indica o Relatório do Centro pelo Direito à Moradia contra Despejos 

(Cohre), intitulado “Um Lugar no Mundo” (FERNANDES, 2010), que analisa a 

questão da violência contra a mulher no Brasil, na Argentina e na Colômbia. 

  Também foi encontrado um quantitativo de 70 entrevistadas beneficiadas por 

algum programa de transferência de renda. Dado que também converge com a 

importância das Políticas Públicas e Programas Sociais investirem na autonomia e 

empoderamento feminino, compreendendo, inclusive, que essas mulheres na 

maioria das vezes estão sozinhas no cuidado de suas crianças.  
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Tabela 25 – Quantidade de pessoas com outras fontes de subsistência 

Outras fontes de subsistência Entrevistas 

Pensão alimentícia 24 

Programa de transferência de renda 70 

BPC - Idoso/PCD 11 

Seguridade - auxílio doença - 

Ajuda de terceiros (fora no núcleo familiar) 2 

Dependo de pessoas do núcleo familiar - que reside no imóvel (pais, 
avós, esposo, esposa, filhos, agregados) 

158 

Outra 6 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Gráfico 22 – Quantidade de pessoas com outras fontes de subsistência 

 
Fonte: Autoria própria 

 

  Quanto às rendas individuais, a pesquisa identificou que a maioria das 

mulheres ganha de meio até dois salários mínimos, sendo que apenas quatro 

afirmaram receber mais de dez salários.  

 Em nível nacional, essa realidade também é presente. Segundo dados dos 

Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil (IBGE, 2018), “as mulheres seguem 

recebendo cerca de ¾ do que os homens recebem”, em relação aos rendimentos 

médios do trabalho.  
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Tabela 26 – Renda individual indicada por salários mínimos  

Faixa de renda individual em salários mínimos Entrevistas 

Sem renda 86 

Até 1/2 (R$477,00) 16 

478,00 a 954,00 128 

954,00 a 1.908,00 127 

Mais de 2 a  5 49 

Mais de 5 a 10 10 
Mais de 10 4 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Gráfico 23 – Renda individual indicada por salários mínimos  

 
  Fonte: Autoria própria 

 

 Os domicílios visitados não representam famílias numerosas, de forma que a 

média de pessoas na casa variou de duas a três, dado que vai ao encontro do 

levantamento do IBGE (2010), o qual ressalta também que essa diminuição está 

diretamente relacionada à redução da fecundidade e foi notada em todo o cenário 

nacional.  
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Tabela 27 – Quantidade de pessoas na residência 

Número de pessoas na casa: Entrevistas 

1 35 

2 105 

3 118 

4 82 

5 46 

6 25 

7 7 

8 2 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Gráfico 24 – Quantidade de pessoas na residência 

 
Fonte: Autoria própria 

  

 Com relação à classe de rendimento nominal mensal domiciliar, Campo 

Grande tem a maior parte de seus domicílios com renda de dois até cinco salários 

mínimos (IBGE, 2010). 

  Esse levantamento se confirmou também na presente pesquisa, na qual, do 

universo de mulheres entrevistadas, a maioria tem sua renda familiar na faixa já 

citada, conforme tabela abaixo.  
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Tabela 28 – Renda familiar indicada por salários mínimos 

Faixa de renda familiar em salários mínimos Entrevistas 
Sem renda 3 

Até 1/2 (R$477,00) 6 

478,00 a 954,00 78 

954,00 a 1.908,00 25 

Mais de 2 a 5 173 

Mais de 5 a 10 22 

Mais de 10 11 

N.S.I (Não Soube Informar) 2 
Fonte: Autoria própria 

 

Gráfico 25 – Renda familiar indicada por salários mínimos 

 
  Fonte: Autoria própria 

   

 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a maioria 

dos domicílios em Campo Grande tem como renda per capita de um a dois salários 

mínimos, seguido daqueles que teriam apenas de meio a um salário (IBGE, 2010).  

  Na pesquisa, a maioria se encontra com renda acima de R$ 170,00 e, com 

relação à renda per capita do total das entrevistadas, foi possível identificar que 3% 

das mulheres vivem hoje com suas famílias em situação de pobreza e 1% em 

condição de miséria (pobreza extrema), segundo critério adotado pelo Programa 

Federal Brasil Sem Miséria.  
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  Tabela 29 – Especificação renda per capita 

 Total da renda per capita Entrevistas 
Até 85,00 5 

De 86,00 a 170,00 12 
Acima de 170,00 401 

N.S.I (Não Soube Informar) 2 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Gráfico 26 – Especificação renda per capita 

 
Fonte: Autoria própria 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DAS MULHERES ENTREVISTADAS - VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA  

 

  Cada entrevistada respondeu, de forma espontânea, se ela considerava ter 

sofrido violência por ser mulher e, em seguida, ela foi apresentada a diversas 

situações que caracterizavam diversos tipos de violência e indicavam, como múltipla 

escolha, se já havia vivenciado alguma das situações, o que em caso afirmativo, a 

coloca como vítima de violência, ainda que não tivesse consciência deste fato como 

sendo uma violência.  

 Assim, a resposta podia se referir a qualquer época de sua vida. Para a 

análise do objeto da pesquisa, foi realizada a mesma pergunta com o recorte 

temporal em 2017, para caracterizar também, a situação de violência neste ano. O 

primeiro gráfico de cada questão retrata a violência na história de vida da mulher e o 
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segundo gráfico, a violência que ocorreu em 2017. Assim, pode-se comparar a 

reincidência desta situação.  

A partir dos dados coletados, foi também caracterizada, para melhor efeito de 

análise, em comparação com a população total de mulheres de Campo Grande, um 

recorte de análise que permitiu o aprofundamento do conhecimento sobre quem é, 

como é, e como a mulher de Campo Grande sofre a violência. 

Considerando que a pesquisa é representativa da população feminina de 

Campo Grande, pode-se afirmar que 54% das meninas (a partir de 10 anos) e 

mulheres do município já sofreram algum tipo de violência, em algum momento da 

sua vida, por ser mulher. Em 2017, 16,9% das mulheres de Campo Grande sofreram 

violência. 

4.3.1 Perfil Geográfico e Demográfico 

 

Regiões urbanas 

 

De acordo com os dados levantados, a região domiciliar de Campo Grande 

com maior índice de vítimas, é a do Anhanduizinho, seguida do Bandeira e Lagoa, o 

que se repete em 2017. A região do Centro é a que aparece com menor percentual. 

Os distritos abrangem juntos 3% do total de mulheres. Considerando o município, 

todas as regiões possuem índices de violência consideráveis.  

Gráfico 27 – Percentual de mulheres vítimas de violência ao longo de suas vidas – Por região 

 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 28 – Percentual de mulheres vítimas de violência ao longo de suas vidas – Por região 

- 2017 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Áreas indígenas e quilombolas 
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suas comunidades tradicionais no município, também já foram ou ainda são vítimas 

de violência. Em 2017, nenhuma indígena residente em comunidade indígena 

relatou ter sofrido violência e 9% da população de mulheres quilombolas afirmou 

ter sofrido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24% 

20% 

10% 7% 

17% 

11% 
9% 

1% 1% 
Anhanduizinho

Bandeira

Centro

Imbirussu

Lagoa

Prosa

Segredo

Dist. Anhanduí

Dist. Rochedinho

NSA



 

 

                         

65 

Gráfico 29 – Percentual de mulheres vítimas de violência ao longo de suas vidas – Indígena ou 

quilombola 

 
Fonte: Autoria própria 

                              NSA: Não se aplica (população não indígena ou quilombola) 
 
 

 

Idade 

 

No que diz respeito à faixa etária, a maioria (60%) se encontra na faixa de 30 

a 59 anos, seguida da população mais jovem de 18 a 29 anos. A população idosa é 

um público com mais vulnerabilidade, como estabelece o Estatuto do Idoso, tendo 

seus direitos violados de forma ainda mais degradante.  

 

Gráfico 30 – Percentual de mulheres vítimas de violência ao longo de suas vidas – Por idade 

 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 31 – Percentual de mulheres vítimas de violência 2017 – Por idade 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Estado Civil 
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Gráfico 32 – Percentual de mulheres vítimas de violência ao longo de suas vidas – Por estado Civil  

 
Fonte: Autoria própria 

 

Gráfico 33 – Percentual de mulheres vítimas de violência 2017 – Por estado Civil  

 
 Fonte: Autoria própria 

 

Religião 
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Em 2017, o equilíbrio se acentua entre evangélicas e católicas com 42% 

vítimas em ambos os grupos.  

 

Gráfico 34 – Percentual de mulheres vítimas de violência ao longo de suas vidas - Por religião 

 
Fonte: Autoria própria 

 
 

Gráfico 35 – Percentual de mulheres vítimas de violência - 2017 – Por religião 

 
Fonte: Autoria própria 
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sofreram violência na cidade ao longo da vida, 56% são pardas ou pretas, enquanto 

32% são brancas. Um dado revelador é de que a população amarela sofre, 

percentualmente, mais violência que a indígena. A cada 100 mulheres que sofrem 

violência, 8 são amarelas e 4 índigenas. De acordo com os dados coletados 57% 

das mulheres de Campo Grande na faixa etária pesquisada, auto declaradas da raça 

amarela,  sofrem violência. Das indígenas o percentual é de 37%. 

No comparativo entre mulheres pardas/pretas e brancas, se constata que a 

cada 100 mulheres que sofreram violência em 2017,  30 são  brancas e 58 são 

pardas ou pretas, o que acompanha, com uma pequena diferença, a 

representatividade de cada uma no perfil populacional de Campo Grande, 

respectivamente de 33 e 54%.  

Ao analisar as mulheres em seus grupos de raça, os percentuais se 

equiparam, ou seja, no grupo de mulheres negras, 56% sofrem violência e no grupo 

de mulheres brancas 51%.   

Este dado converge com inúmeras outras pesquisas nacionais e 

internacionais. A intersecção entre racismo e sexismo faz com que as mulheres 

negras representem 59,4% das vítimas de violência doméstica no país, conforme o 

Relatório Socioeconômico da Mulher (BRASIL, 2015a), dado semelhante à pesquisa 

do DataSenado 2017, na qual elas representaram 61% das vítimas. Quanto a 

homicídios, o Mapa da Violência 2015 afirma que o índice cresceu 54% entre as 

mulheres negras no período de  2003 a 2013.  

Pelo processo social, histórico e cultural machista, patriarcal e misógino, que 

persiste em parte do Brasil, as mulheres, independente de classe social, 

escolaridade ou raça/etnia, estão mais expostas a certos tipos de violência, como a 

doméstica e a sexual. 

Entretanto, esse recorte de raça/etnia é fundamental para que se compreenda 

que, aliado às políticas públicas de enfrentamento à violência, é preciso também 

pensar em estratégias de combate à discriminação étnico-racial e garantia de 

equidade de acesso a direitos, o que significa fortalecer políticas públicas desses 

grupos, como forma também de prevenir a violência.  
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Gráfico 36 – Percentual de mulheres vítimas de violência - Ao longo de suas vidas – Por raça 
etnia 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Gráfico 37 – Percentual de mulheres vítimas de violência – 2017 – Por raça e etnia 

 
Fonte: Autoria própria 
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Indígenas 

 

Já no que se refere  a etnias indígenas a Organização da Nações Unidas – 

Brasil - Mulheres (ONU, 2016b), por meio de Nota Pública publicada em 2016,  

afirma que num contexto de defesa de territórios e exclusões sociais, em especial no 

Mato Grosso do Sul, as mulheres indígenas já se tornaram alvo de diferentes formas 

de violência baseada no gênero. Elas seguem sendo vítimas da violência doméstica, 

estupros, exploração sexual, tráfico de pessoas e feminicídios. 

A taxa de homicídio para essa população foi estimada em 7,3 mortes para 

cada 100.000 mulheres (2012). Além de proporcionalmente falecerem mais em 

decorrência de  homicídios, a taxa de suicídio, observada entre as mulheres 

indígenas, também era surpreendentemente alta, a saber: 5,8 mortes para cada 

100.000 mulheres, ou seja, quase 260% mais alta que a média nacional para a 

população feminina (2,2 mortes para cada 100.000 mulheres), conforme aponta o 

Relatório Socioeconômico da Mulher (BRASIL, 2015a). As pesquisas do Mapa da 

Violência 2015 e do DataSenado não trazem esse recorte por etnia.  

Em Mato Grosso do Sul não é diferente. Segundo dados apresentados pelo 

Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM) da Defensoria 

Pública Estadual, o número de agressões físicas, registradas em 2014, foi de 104 

casos, sendo que quatro anos depois, chegou a atingir 619 notificações, o que 

levou, por exemplo, à distribuição para mulheres indígenas de cartilhas, traduzidas 

na língua materna, sobre a Lei Maria da Penha, no ano de 2016.23  

Campo Grande registra que 1% da sua população se declara indígena 

(SISGRAN, 2010) e, a partir da pesquisa agora apresentada, foi levantada a 

presença de três diferentes etnias, sendo que em todas houve identificações 

significativas de vítimas de violência de gênero 

Em 2017, das indígenas que sofreram violência, 67% são Terenas e 33% 

Guaranis.  

 

 

 

                                            
23

 Cf.: <http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/09/violencia-contra-indias-cresce-e-ms-
traduz-cartilha-sobre-maria-da-penha.html>. 
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Gráfico 38 – Percentual de mulheres vítimas de violência - Ao longo de suas vidas – Por etnia 
indígena  

  
Fonte: Autoria própria 

NSI: Não soube informar 
 

Gráfico 39 – Percentual de mulheres vítimas de violência – 2017 – Por etnia indígena 

 
Fonte: Autoria própria 
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Dados da pesquisa DataSenado apontam que 33% das mulheres na faixa 

etária pesquisada possuíam o Ensino Fundamental Completo, 27% o Ensino Médio 

e 22% Ensino Superior.  

Contudo, não se pode dizer que as mulheres com nível escolar maior estão 

livres da violência, mas apenas que a dependência e fragilidade em romper a 

violência se dão de outra forma. Considerando a margem de erro, a distribuição no 

ano de 2017 foi equivalente. 

 
Gráfico 40 – Percentual de mulheres vítimas de violência – Ao longo de suas vidas – Por 

escolaridade 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Gráfico 41 – Percentual de mulheres vítimas de violência – 2017 – Por escolaridade 
 

 
Fonte: Autoria própria 
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Pessoas com Deficiência  e ou Transtorno 

 

 Segundo o SISGRAN (2010), Campo Grande tem 22% da sua população 

formada por pessoas com algum tipo de deficiência, porém essa mesma fonte não 

tem dados com relação às que sofrem transtorno mental. 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, por exemplo, ao analisar dados 

do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da 

Saúde, entre 2011 e 2014 no estudo “Estupro no Brasil: vítimas, autores, fatores 

situacionais e evolução das notificações no sistema de saúde entre 2011 e 2014” 

(CERQUEIRA; COELHO; FERREIRA, 2017), afirma que mais de 10% das vítimas 

de estupro no país sofriam de alguma deficiência física e/ou mental e que a 

recorrência da violência chegava a 42,4% dos casos.  

A pesquisa apontou que, da população entrevistada 3,56% possui alguma 

deficiência (auditiva, física, visual e mental). Destas, 66% já sofreram alguma 

violência ao longo da vida e 20% no ano de 2017. Ao considerar a população que 

possui deficiência ou transtorno (depressão, ansidedade ou outro) o percentual é de 

41% das entrevistadas. Destas, 73% já foram  vítimas de violência ao longo da vida. 

Em 2017 esse percentual foi de 24,3%.  Da população entrevistada, que sofreu 

violência ao longo da vida, 13% possuem deficiência ou algum outro transtorno.  

As principais deficiências encontradas foram visual, física e auditiva e quanto 

aos transtornos o índice de depressão foi pouco maior do que o de ansiedade. Não 

se pode afirmar que a deficiência ou transtorno teve início após ou em decorrência 

da violência sofrida, porém é fato que a deficiência é fator de risco deixando as 

mulheres ainda mais vulneráveis.  

 Já quanto aos trantornos, principalmente no caso da Depressão e Ansiedade, 

há inúmeras pesquisas que apontam que o ciclo de violência é extremamente nocivo 

a saúde mental das mulheres, as quais tendem a desenvolver essas patologias. 

Segundo Grossi (1995), mulheres  que  sofrem  violência  doméstica  estão  cinco  

vezes  mais predispostas a apresentar problemas psicológicos em relação às 

mulheres que não vivenciam essa situação e, muitas vezes, a violência psicológica 

causa sequelas ainda mais graves que efeitos físicos.  

Por fim, uma vida de medo, agressões e ameaças inevitavelmente adoece as 

mulheres vitimadas.  



 

 

                         

75 

 
Gráfico 42 – Percentual de mulheres vítimas de violência – Ao longo de suas vidas – Por 

existência de transtorno ou deficiência 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Gráfico 43 – Percentual de mulheres vítimas de violência – 2017 – Por existência de transtorno 
ou deficiência 

 
Fonte: Autoria própria  
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depressão, correspondendo a 33%, transtorno de ansiedade com 24% e em terceiro 

lugar, a deficiência visual  com 14%. Em 2017, somente três  situações foram 

citadas: Ansiedade (37%), depressão (36%) e a deficiência visual (27%). 

 

Gráfico 44 – Percentual de mulheres vítimas de violência – Ao longo de suas vidas – Por tipo 
de transtorno ou deficiência 

 
Fonte: Autoria própria  

 

Gráfico 45 – Percentual de mulheres vítimas de violência – 2017 – Por tipo de transtorno ou 
deficiência 

 
Fonte: Autoria própria  
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violências a que as mulheres estejam submetidas, podendo gerar o 

encaminhamento de atendimento em relação à violência.   

 Neste sentido, é preciso retomar a importância do trabalho em rede. Mesmo 

que o motivo primeiro ao se buscar o equipamento social não seja a violência, esta 

precisa ser percebida no processo de acompanhamento e, sendo assim, feitos os 

devidos encaminhamentos de proteção e apoio à vítima. Negligenciar esse tipo de 

atendimento pode favorecer a manutenção do ciclo da violência. 

Se considerarmos somente o ano de 2017, o percentual de atendimentos teve 

uma queda, passando para 75% de mulheres que possuem deficiência ou transtorno 

que recebem tratamento.  

 
Gráfico 46 – Percentual de mulheres vítimas de violência – Ao longo de suas vidas – Por 

existência de atendimento na rede de saúde ou sociossistencial 
 

 
Fonte: Autoria própria  

 

Gráfico 47 – Percentual de mulheres vítimas de violência – 2017 – Por existência de 
atendimento na rede de saúde ou socioassistencial 

 
Fonte: Autoria própria  
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 Do grupo que informou receber atendimento,  81% relatou ser pela  Rede de 

Saúde. Contudo, independente da deficiência e/ou transtorno que a mulher 

apresente, é preciso que a Rede de Atendimento, neste caso a Rede de Saúde, 

esteja sensível para perceber quais outras circunstâncias vulneráveis estão 

presentes na vida da paciente.  Assim, os profissionais envolvidos precisam estar 

preparados para essa identificação, já que a unidade de saúde é porta de entrada de 

grande parte dos casos. 

 

Gráfico 48 – Percentual de mulheres vítimas de violência – Ao longo de suas vidas – Por local 
de atendimento – Unidade de saúde ou assistência 

 
Fonte: Autoria própria  

 

Gráfico 49 – Percentual de mulheres vítimas de violência – 2017 – Por local de atendimento – 
Unidade de saúde ou assistência 

 
Fonte: Autoria própria  
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Trabalho, Renda e Autonomia Financeira 

 

 Quanto à renda, 71% das mulheres que são vítimas de violência, possuem 

renda própria e regular, excluindo-se os Programas de Transferência de Renda, 

benefícios assistenciais ou da previdência. Isso significa que a dependência 

financeira, como fator de risco, nem sempre se restringe à ausência de trabalho e 

renda da vítima. Às vezes, essa renda pode não ser suficiente para seu sustento e, 

em especial, de suas crianças, o que impede ou dificulta que a vítima interrompa o 

ciclo de violência. Também é importante dizer que a dependência financeira às 

vezes não existe, mas sim outros fatores que levam à violência. Em 2017, das 

mulheres vítimas de violência, 66% possuíam renda própria.  

 
Gráfico 50 – Percentual de mulheres vítimas de violência - Ao longo de suas vidas – Por 

existência de renda própria e regular 

 
Fonte: Autoria própria  

 

Gráfico 51 – Percentual de mulheres vítimas de violência – 2017 - Por existência de renda 
própria e regular 

 
Fonte: Autoria própria  
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Quanto à fonte da renda própria e regular, segundo a pesquisa, 60% das 

mulheres de Campo Grande que exercem atualmente trabalho remunerado com 

vínculo já sofreram algum tipo de violência.  

   Este índice chega a 57% das mulheres que trabalham por conta própria, 35% 

das já aposentadas ou pensionistas e 70% das que não têm vínculo formal. Este 

último dado é maior que o dobro do levantado pela pesquisa do DataSenado 2017, 

na qual o número de mulheres vítimas de violência que não exercem trabalho formal 

foi de 30%. 

 Vale ressaltar mais uma vez que essas informações traçam o perfil da mulher 

quando entrevistada, de modo que não está sendo levado em consideração qual tipo 

de trabalho a vítima exercia na época das agressões, em caso da mulher não estar 

mais em situação de violência. 

 Em 2017, das mulheres que sofreram violência 43% possuem trabalho 

remunerado com vínculo, 30% tem sua renda vinculada ao trabalho por conta 

própria (autônomo) e 21% possuem trabalho remunerado sem vínculo empregatício.  

 

Gráfico 52 – Percentual de mulheres vítimas de violência – Ao longo de suas vidas – Por 
origem de renda própria e regular 

 
Fonte: Autoria própria  
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Gráfico 53 – Percentual de mulheres vítimas de violência – 2017 –  Por origem de renda própria 
e regular.  

 
Fonte: Autoria própria  
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e regular, a pesquisa identifica que 54% sofreram violência. Daquelas que 

declararam exercer exclusivamente atividade doméstica, mais da metade também é 

vítima de violência, bem como 73% das que afirmaram estar atualmente 

desempregadas. 

  Não há em princípio, uma relação de causa e efeito entre desempenhar 

atividades não remuneradas e violências. Estar ou não no mercado de trabalho, 

desempenhar ou não cuidados domésticos, ter ou não autonomia financeira, dentre 

outras possibilidades, são apenas nuances no entendimento de que ser mulher, por 

si só, já é um risco no 5º país que mais mata mulheres no mundo.   

 Em 2017, da ocupação das mulheres vítimas de violência que não possuem 

renda própria, em primeiro lugar está a atividade doméstica, com 42%, seguida de 

desempregada com 29%, sem ocupação com 21% e estudantes aparecem com 

12%. Os dados mostram um avanço da posição de atividades domésticas e redução 

de desempregadas no grupo de mulheres vítimas de violência.  
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Gráfico 54 – Percentual de mulheres vítimas de violência ao longo da vida - Sem renda própria 
– Por ocupação 

 
Fonte: Autoria própria  

 
 
 
 
 
 

Gráfico 55 – Percentual de mulheres vítimas de violência – 2017 - Sem renda própria – Por 
ocupação 

 
Fonte: Autoria própria  

 

  A pesquisa questionou sobre quais seriam as outras formas existentes de 

fonte de subsistência da mulher, seja no caso das que possuem uma renda própria 

principal, seja aquelas que não possuem. Conforme gráfico 56, a maioria das que 

sofreram violências ao longo da vida, 62%, depende de pessoas do núcleo familiar, 

seguido de 34% que dependem de programas de transferência de renda. Já no 

grupo das mulheres que não possuem nenhuma renda e que sofreram violência ao 
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longo da vida, 50% dependem de outras pessoas que residem no imóvel e em 

segundo lugar, 12% estão incluídas em Programas de Transferência de Renda.  

Independente de ter ou não renda própria, 79% das mulheres que recebem 

pensão alimentícia por seus filhos(as) também já foram ou são vítimas de violência. 

Do total das beneficiárias de Programas de Transferência de Renda esse índice 

chega a 65% e, com relação àquelas que dependem financeiramente de membros 

do seu núcleo familiar, o percentual atinge 53%. Todas estas situações evidenciam o 

grau de dependência e vulnerabilidade da mulher violentada, neste grupo sem 

renda.  

 Da população feminina que sofreu violência em 2017, 33% não possui renda 

própria. Nestes casos, como subsistência, há uma mudança de percentual 

considerando o grupo geral de mulheres que já sofreram violência durante sua vida. 

Em 2017, 50% dependem de Programas de Transferência de Renda seguido de 

42% que dependem do núcleo familiar.  

 

 

Gráfico 56 – Percentual de mulheres vítimas de violência ao longo da vida - Com renda própria 
– Por outras fontes de subsistência  

 
Fonte: Autoria própria  
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Gráfico 57 – Percentual de mulheres vítimas de violência ao longo da vida - Sem renda própria 
– Por outra  fonte de subsistência 

 

Fonte: Autoria própria  

 

Gráfico 58 – Percentual de mulheres vítimas de violência - 2017 - Com renda própria – Por 
outra fonte de subsistência 

 
Fonte: Autoria própria  
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Gráfico 59 – Percentual de mulheres vítimas de violência - 2017 - Sem renda própria – Por 
outra  fonte de subsistência 

 
 Fonte: Autoria própria  

 

Quanto à renda individual, a pesquisa DataSenado 2017 aponta que 33% das 

mulheres que admitem ter sofrido violência recebem até dois salários mínimos 

(BRASIL, 2017b). 

  Em Campo Grande, identificou-se que 64% se encontram nessa faixa, 

compreendendo aquelas que recebem até meio, de meio a um, e de um a dois 

salários mínimos. O maior índice apresentado, 32%, se refere a mulheres que 

possuem uma renda de um a dois salários mínimos. Já acima desse valor, os 

percentuais de violência passam a ser reduzidos. Em 2017, os percentuais se 

mantiveram próximos.  

  Os dados apontam e reforçam a compreensão de que baixa escolaridade, 

aliada a baixos salários e baixa renda, são fatores de risco e de encrudescimento 

das vulnerabilidades. O que também se aplica àquelas que dependem 

financeiramente do companheiro ou de outra pessoa da família, pois a pesquisa 

levantou que 54% das mulheres sem renda sofreram violência. 
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Gráfico 60 – Percentual de mulheres vítimas de violência – Ao longo de suas vidas – Por faixa 
de renda individual – Em salários mínimos 

 
Fonte: Autoria própria  

 

Gráfico 61 – Percentual de mulheres vítimas de violência – 2017 – Por faixa de renda individual 
– Em salários mínimos 

 
Fonte: Autoria própria  

 

Em Campo Grande, a média de pessoas por domicílio é de 3,2 pessoas. 

Quanto ao número de pessoas na casa, 54% das mulheres que já foram vítimas de 

violência ao longo da vida, moram em residências com até três pessoas, se 

enquadrando assim na média municipal. Grupos familiares reduzidos representam 

novas composições  que já foram identificadas por pesquisas do IBGE.  

Ao aplicar o recorte do ano de 2017, o percentual de famílias com até três 

pessoas é de 57%, com alteração significativa em famílias de 3 pessoas na casa.  
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Gráfico 62 – Percentual de mulheres vítimas de violência – Ao longo de suas vidas – Por 
número de pessoas na casa 

 
Fonte: Autoria própria  

 
 
 
 

Gráfico 63 – Percentual de mulheres vítimas de violência – 2017 – Por número de pessoas na 
casa 

 
Fonte: Autoria própria  

 

 

Das mulheres vítimas de violência ao longo da vida,  43% tem renda familiar 

de dois a cinco salários mínimos. Das que recebem até dois salários mínimos ou 

sem renda, o percentual é de 53%.  

No ano de 2017, 8% das mulheres com renda familiar de zero a um salário 

mínimo sofreram violência. Na faixa de mulheres com renda familiar de mais que um 
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até cinco salários mínimos, 25% sofreram algum tipo de violência. Assim, a 

incidência de violência se mostrou maior nessa faixa de renda familiar. 

Ao analisar somente o grupo de mulheres que sofreram violência em 2017, 

3% estão na faixa de renda familiar até meio salário mínimo, 24% de  mais que meio 

a um e 27% entre mais que um até dois salários mínimos. Somados os percentuais, 

temos 54% das mulheres que sofreram violência em 2017, na faixa entre zero a dois 

salários mínimos.   

Assim, se conclui que ao analisar as famílias a partir de suas faixas de renda, 

é no grupo de maior renda que a violência é mais incidente. No entanto, do total de 

mulheres que sofreram violência, o percentual de famílias de menor renda, até dois 

salários mínimos, representa o grupo que mais sofre violência.  

 

Gráfico 64 – Percentual de mulheres vítimas de violência – Ao longo da vida – Por faixa de 
renda familiar 

 
NSI: Não soube informar 

Fonte: Autoria própria                  
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Gráfico 65 – Percentual de mulheres vítimas de violência – 2017 – Por faixa de renda familiar 

 
Fonte: Autoria própria                  

 

As famílias foram classificadas conforme a renda per capita, de acordo com 

os critérios do Governo Federal para definição de extrema pobreza e pobreza, linha 

de corte para a inclusão em Programas Sociais e que expressam o seu grau de 

vulnerabilidade econômica.  Com relação à renda per capita, das mulheres que 

sofreram violências ao longo da vida,  95% estão dentro da faixa de R$ 170,00, o 

que significa que estão fora da faixa de extrema pobreza ou pobreza. Em 2017 o 

percentual é tecnicamente o mesmo, com 93%. Entre pobres ou miseráveis, 7%.  

  Porém, isso não quer dizer que mulheres mais desfavorecidas 

economicamente não sofram violência, pelo contrário.  Em 2017, 29% das mulheres 

de Campo Grande que vivem em situação de extrema pobreza ou pobreza 

passaram por violência, ou seja, neste grupo o índice de violência é alto em 

comparação ao grupo na faixa de renda per capita acima de R$ 170,00, no qual 16% 

das mulheres sofreram violências. Destacando que fora utilizado aqui o critério 

adotado pelo Programa Brasil sem Miséria.24 

 O Governo Federal considera em extrema pobreza as famílias com renda 

mensal per capita de até R$ 85,00 e situação de pobreza famílias com renda mensal 

per capita de R$ 85,01 a R$ 170,00. 

                                            
24

 Cf.: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/18825-um-quarto-da-populacao-vive-com-menos-de-r-387-por-mes>. 

3% 

24% 

27% 

35% 

4% 

7% 
Até 1/2 (R$477,00)

478,00 a 954,00

954,00 a 1.908,00

Mais de 2 a  5

Mais de 5 a 10

Mais de 10



 

 

                         

90 

 Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS25, existe em 

Campo Grande uma estimativa de 30.000 famílias pobres e, destas, o Programa 

Bolsa Família atende 92%. Assim, é possivel destacar que a baixa renda familiar 

pode ser um fator de risco, porém não é determinante para a ocorrência ou não da 

violência contra a mulher.  

 

Gráfico 66 – Percentual de mulheres vítimas de violência – Ao longo da vida – Por faixa de 
renda per capita 

 

Fonte: Autoria própria                  

 

 

Gráfico 67 – Percentual de mulheres vítimas de violência – 2017 – Por faixa de renda per capita 

 
Fonte: Autoria própria                  

 
 
 
 

                                            
25

 Cf.: <http://mds.gov.br/bolsafamilia>. 
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4.4 VIOLÊNCIA E VIOLÊNCIAS: UM PANORAMA SOBRE A SITUAÇÃO 

NACIONAL E ESTADUAL 

 

  É importante destacar que a amostra da pesquisa é representativa da 

população feminina de Campo Grande - MS, assim os dados colhidos devem ser 

interpretados enquanto informações do município.  

    A primeira pergunta do bloco é espontânea, sem que sejam dadas opções 

de escolha (Você já sofreu alguma violência por ser mulher?) e apresenta como 

resultado que 36% afirmaram já ter sido vítima de violência por ser mulher, ou seja, 

de cada 100 mulheres, 36 afirmaram já ter sido vítima de alguma forma de violência 

conforme os seus critérios do que seja violência. E, destas, 80% confirmaram que 

foram agredidas mais de uma vez na sua vida, conforme aponta o gráfico 66.  

 Esse índice já é maior do que o levantado pela Pesquisa DataSenado 

(BRASIL, 2017b), visto que o percentual de entrevistadas que admitiram já ter 

sofrido violência foi de 29%. Considerando a margem de erro das pesquisas, de 5% 

para mais ou para menos, os dados se equiparam.  

 Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em 

agosto de 2018, o Brasil registrou uma média de 164 casos de estupro por dia em 

2017 (FBSP, 2018). A taxa de subnotificação deste tipo de crime é alta, estima-se 

que somente 7,5% a 10% dos casos sejam comunicados. Assim, o total de casos 

pode passar de 500 mil ao ano. Casos de violência doméstica foram registrados na 

ordem de 606 por dia. 

Mato Grosso do Sul figura como o estado campeão em número de estupros 

com 66 casos a cada 100 mil habitantes (AMÂNCIO, 2018). 
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Gráfico 68 – Estupros por estado - 2017 

 
Fonte: Amâncio, 2018. FBSP, 2018 

 
 

Gráfico 69 – Homicídios por estado - 2017 

 
Fonte: Amâncio, 2018; FBSP, 2018 
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Tabela 30 – Homicídios e Feminicídios 
Brasil e Unidades 

da Federação 
Homicídios 

(2)
 Feminicídios Proporção de 

Feminicídios em 
relação aos 

homicídios de 
mulheres 

Vítimas Sexo Feminino Variação 
(%) 

Ns. Absolutos Taxa
 (3)

 Ns. Absolutos Em percentual (%) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

          

Brasil 4245 4.539 4,1 4,3 6,1 929 1.133 21,9 24,8 

Mato Grosso do 
Sul 

104 84 7,8 6,2 -20,2 34 27 32,7 32,1 

Fonte: FBSP, 2018 

 

Tabela 31 – Crescimento quantidade de violência 

 
Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 

 

Estas informações constam no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2018, 

no qual também é apontado que as mulheres representam uma parcela menor dos 

homicídios que aconteceram no Brasil, 4.539 de 55.900. Isso, no entanto, não 

significa que há uma menor exposição, pois o caráter da violência contra a mulher é 

doméstico, ela acontece nos ambientes privados.    

Em Mato Grosso do Sul, conforme dados coletados na Sala de Apoio  à 

Gestão Estratégica Ministério da Saúde – SAGE, sage.saude.gov.br26,  os dados 

mais recentes se referem a 2016, onde consta que nos indicadores de violência 

doméstica, sexual e outras, dos casos notificados, 35,77% foram de homens e 

64,22% foram de mulheres, mostrando a superioridade da violência praticada contra 

a mulher. Quanto à idade, de 0 a 09 anos: 27,32%. De 10 a 19 anos: 19,9%. De 20 a 

59 anos: 39,14% e de 60 anos ou mais: 13,61%. Segundo a pesquisa aqui 

                                            
26

 Cf. : < http://sage.saude.gov.br/#>. 
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apresentada, as vítimas de violência sexual correspondem a 16% da população 

entrevistada.  

 Quanto à raça, a SAGE informa que, dos casos notificados, 25% têm raça 

ignorada. 35% branca, parda 40% e preta 5%. Isso indica que, embora pardas e 

pretas representem 66% das mulheres vítimas de violência e branca, 32%, em 

notificações esses índices se aproximam, evidenciando ainda que essa população já 

vulnerabilizada busque com menor incidência os serviços de apoio.  

 Outra fonte de informações se encontra na Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública, no site www.estatistica.sigo.ms.gov.br27, que disponibiliza 

eletronicamente a todo cidadão acesso ao banco de dados oficial de registro das 

ocorrências policiais. O sistema proporciona acesso imediato às estatísticas 

criminais atualizadas diariamente, em conformidade com a Lei da Transparência 

12.527/2011, Lei Estadual 3.464/2007 e Lei Estadual 3.771/2009.  O baixo índice de 

notificações, considerando os dados levantados, se evidencia a partir do quadro 

exportado do Sistema de informações, referente a 2017: 

 

Tabela 32 – Violência doméstica anual em Campo Grande e Mato Grosso do Sul – 2017  

Mês Ocorrências 

 Campo Grande Mato Grosso do Sul 

Janeiro 159 487 

Fevereiro 149 458 

Março 175 523 

Abril 161 502 

Maio 179 521 

Junho 165 463 

Julho 126 453 

Agosto 153 492 

Setembro 171 577 

Outubro 174 554 

Novembro 159 508 

Dezembro 165 564 

Total 1936 6102 
Fonte: estatistica.sigo.ms.gov.br 

 
 
 
 
 
 

                                            
27

 Disponível em: http://estatistica.sigo.ms.gov.br/ Acesso em 04 out. 2018. 

http://estatistica.sigo.ms.gov.br/
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Tabela 33 – Feminicídio anual em Campo Grande e Mato Grosso do Sul – 2017 

Mês Ocorrências 

 Campo Grande Mato Grosso do Sul 

Janeiro - 2 

Fevereiro 1 2 

Março 1 3 

Abril - 2 

Maio 1 2 

Junho 1 5 

Julho - 2 

Agosto - 4 

Setembro 1 1 

Outubro - 2 

Novembro 1 1 

Dezembro - 2 

Total 6 28 
Fonte: estatistica.sigo.ms.gov.br 

 

Essas informações em conjunto deixam transparecer o crescimento da 

violência, que não é só a física ou sexual, que são as mais citadas e alvo de 

notificações. Existem diversas camadas de violência, que muitas vezes se 

sobrepõem e que ainda são caminhos para outras. A permissão de uma violência 

abre espaço para outras. Por isso a importância das informações levantadas, que 

abrem o leque de violências analisadas e como elas atingem as mulheres da cidade 

de Campo Grande, como mostram as informações abaixo relacionadas.  

Quanto aos homicídios de mulheres, mesmo que não seja o objetivo primeiro 

desta pesquisa, vale ressaltar que o Mapa da Violência 2015 traz dados de que 

entre os anos de 2006 - 2013 cresceram em 31,1% o número de mulheres 

assassinadas em Campo Grande, revelando a urgência desta temática. 

Ao serem questionadas sobre o fato de já terem sofrido violência pelo fato de 

ser mulher, sem serem apresentadas a situações identificadas sobre o que seja 

violência, ou seja, com base tão somente em sua interpretação do que seja, 36% 

das mulheres do município afirmaram que sim e, destas, 80% disseram  ter ocorrido 

mais de uma vez.  

Para efeito de comparação, na pesquisa DataSenado, de junho de 2017, 

“Violência doméstica e familiar contra a mulher” do Instituto de Pesquisa 
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DataSenado, em 2017, 29% das mulheres declararam já ter sofrido violência 

doméstica e familiar provocada por um homem. 

4.5 VIOLÊNCIAS CONTRA A MULHER EM CAMPO GRANDE 

 

Gráfico 70 – Percentual de mulheres que sofreram violência – Resposta espontânea 

 
Fonte: Autoria própria  

 

Gráfico 71 – Percentual de mulheres que sofreram violência – Reincidência da violência 

 
Fonte: Autoria própria  

 

Entretanto, quando as participantes são questionadas de forma estimulada, 

apresentando as situações que descrevem os diversos tipos de violência, observa-

se que esses índices aumentam demasiadamente. Muitas mulheres reconhecem, a 

partir dos exemplos dados, situações já vividas. 

  Na terceira pergunta do bloco temático, são apresentadas, de forma 

estimulada, situações diversas sem mencionar que são violências, tipificadas 
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legalmente. É solicitado que a entrevistada responda se em algum momento da vida 

já passou pelas situações narradas.  

  O termo “situação” passa a ser sinônimo de violência, com o intuito de se 

investigar como as mulheres percebem determinadas circunstâncias e se há 

controvérsias entre as respostas da questão um e três, conforme questionário. 

 

Gráfico 72 – Percentual de mulheres que sofreram violência – Ao longo da vida - Resposta 
estimulada 

 
Fonte: Autoria própria  

 
Gráfico 73 – Percentual de mulheres que sofreram violência – 2017 - Resposta estimulada 

 
Fonte: Autoria própria  

 

Assim, foi possível perceber que quando estimuladas, cresce para 54% o 

número de mulheres que reconhecem violências nas situações, episódios da sua 

vida, ou seja, mais da metade da população feminina de Campo Grande já sofreu 

algum tipo das nove violências descritas no questionário e, para uma grande parte, 

essas “situações” não foram entendidas como violência, podendo assim justificar a 
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discrepância de respostas entre as questões um e três. Em 2017, de cada 100 

mulheres, 17 já vivenciaram situações de violência ou, ainda, 163 mulheres por dia.  

Passar por tais violações sem compreender o que isso significa pode ser fruto 

da cultura machista e opressora enraizada na sociedade. Naturalizar 

comportamentos agressivos de homens, seja pai, marido, irmãos, tios e etc, faz com 

que muitas mulheres entendam como normal, e até mesmo, se sintam culpadas 

pelas violências que sofrem, ou cheguem a compreender que tais comportamentos 

podem ser a forma “natural” da masculinidade.  

Para SCHEER (2017), tais padrões são fortalecidos e corroborados pela 

romantização de relacionamentos abusivos, já que o controle e o ciúme servem para 

naturalizar comportamentos masculinos agressivos, dentro deste contexto. É comum 

em obras midiáticas, sejam novelas, filmes e outros, a presença de homens 

ciumentos, controladores e possessivos como galãs em papéis de destaque, 

fortalecendo a ideia de que amar é posse e ciúme é prova de amor. A mídia 

naturaliza a representações de “homens bons e pais de família” que se preocupam 

com a imagem das suas meninas e mulheres, e que por isso as proíbem de usar 

determinadas roupas, ir a alguns lugares, ter empregos e etc.  

A autora cita ainda que uma das formas de desqualificar o assassinato de 

mulheres motivado por misoginia é vinculá-lo a homens “doentes de paixão” que por 

amar demais, cometeram o crime. Por fim, ela destaca que quando mulheres são 

compreendidas como objeto de posse de seus pais e maridos e que a eles devem 

submissão e serventia, elas passam a ser “desumanizadas” e viram objeto de 

violência.  

 Entretanto, essa violência pode não ser imediatamente física, fazendo com 

que algumas mulheres não percebam a violação que sofrem ou, quem sabe, 

compreendendo que o que elas passam é “menos pior” perante outras agressões. 
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Situações relacionadas: 

 
Tabela 34 – Questões – Situações de violências 

1 Você já teve sua integridade física lesada por meio do uso da força física de 
outra pessoa, como por exemplo: tapas; empurrões; socos; chutes; 
queimaduras; cortes; estrangulamento; lesões por armas ou objetos? 

2 Você já se sentiu ameaçada; constrangida; humilhada; manipulada; isolada; 
vigiada; perseguida; insultada; chantageada; proibida de ir a algum lugar, ter 
amizades, visitar parentes, usar alguma roupa, ter determinada 
crença/religião como forma de prejudicar sua autoestima ou lhe causar 
danos emocionais? 

3 Você já foi submetida, mediante coação, ameaça, chantagem ou uso da 
força a:  
- Fazer, presenciar ou manter algum tipo de ato sexual sem sua vontade 
(mesmo que com o marido ou em outros relacionamentos). 
- Impedida de usar qualquer método contraceptivo (ex.: pílula, camisinha). 
- Forçada ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição. 
- Beijada ou tocada (com brutalidade ou não), mas sem seu consentimento. 
- Abusada sexualmente ou estuprada. 
- Forçada a manter algum ato sexual com seu superior (chefe, professor). 
- Forçada a manter algum ato sexual por estar sob efeito de álcool ou outras 
drogas 

4 Você, por ser mulher, já sofreu qualquer conduta que configure calúnia, 
difamação ou injúria, como por exemplo, exposição da sua vida íntima (ter 
fotos ou informações suas compartilhadas intencionalmente por terceiros em 
aplicativos ou redes sociais), criação de mentiras a seu respeito, como 
tentativas de prejudicar sua honra e dignidade perante a sociedade e sua 
própria família? 

5 Você já teve intencionalmente seus documentos e objetos pessoais, bens 
(casa, carro, roupas, etc.), instrumentos de trabalhos, e valor em dinheiro 
escondidos, quebrados ou destruídos? Já sofreu pelo parceiro (a) recusa no 
pagar a pensão alimentícia ou de participar nos gastos básicos para a 
sobrevivência do núcleo familiar? 

6 Você já foi exposta a perigo de vida ou de saúde por pessoas responsáveis 
por você? Como, por exemplo, privação de alimentação, cuidados básicos, 
trabalhos excessivos e inadequados, abuso de castigos e exposição à 
situações de vexames e constrangimentos. 

    7 Quando criança ou adolescente, você foi submetida a condições de trabalho 
de risco, insalubres, noturnos, com ganhos ou não financeiros, que a 
impedissem de ter acesso à educação e com jornadas ilimitadas? 

8 Você já foi castigada ou constrangida por alguém na sua família, trabalho ou 
comunidade em geral, sob violência ou grave ameaça, causando-lhe intenso 
sofrimento físico ou mental? 

9 Você já foi recrutada, transportada, transferida, alojada ou acolhida por 
outras pessoas sob ameaça, uso da força, coação, rapto, fraude, para fins 
de exploração (serviços forçados, escravatura, exploração sexual, 
prostituição e remoção de órgãos)? 

Fonte: Autoria própria  
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Em convergência com esses dados, a presente pesquisa informa como 

resultado que a violência mais citada pelas entrevistadas, considerando ao longo de 

sua vida, foi a “2”, psicológica, com 36% das mulheres relatando tal situação, o que 

significa que mais de 126 mil mulheres em Campo Grande, acima de 10 anos, já 

foram vítimas de violência psicológica. Desse total, 80% foi mais de uma vez e, em 

2017, o percentual de vítimas foi de 27% (do total de mulheres acima de 10 anos). 

  Em 2017, a ordem de violências se altera: foram registrados respectivamente 

os maiores índices, por ordem, nos casos de violência moral, 28% (situação 4), 

violência psicológica 27% (situação 2), serviços forçados 21% (situação 9) e 

violência física 19% (situação 1) e patrimonial 19% (situação 5) empatados em 4° 

lugar.  

 Todas as situações têm reincidência maior que 50%, sendo a com maior 

reincidência a situação 8, castigo ou constrangimento, seguida da psicológica com 

80% e física com 76%. As situações 6 e 7, comumente relacionadas a menor, não 

foram relatadas em 2017,  até mesmo pelo fato de não terem sido entrevistadas 

crianças, o que não seria o caso. Informações mais detalhas sobre esta faixa etária 

devem ser encontradas junto ao conselho tutelar ou promotoria da infância.  

 Ao avaliar o histórico de vida das mulheres, no entanto, 3% e 6% relataram 

ter passado por estas situações. 

 

Tabela 35– Respostas em relação à ficha de questionamentos 

  Sim Mais de uma vez Em 2017 

Situação 1 31% 76% 19% 

Situação 2 36% 80% 27% 

Situação 3 16% 71% 13% 

Situação 4 14% 65% 28% 

Situação 5 10% 65% 19% 

Situação 6 3% 69% 0% 

Situação 7 6% 68% 0% 

Situação 8 11% 85% 13% 

Situação 9 3% 50% 21% 

Fonte: Autoria própria  
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Gráfico 74 – Percentual de mulheres que sofreram violência – Ao longo da vida - Por situação 
afirmativa ao longo da vida, reincidência e ocorrência em 2017 

 
Fonte: Autoria própria  
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1ª Situação (Violência Física)   

 

  Foi observado que 31% das mulheres de Campo Grande já sofreram violência 

em algum momento de sua vida, sendo que para 76% destas, a violência ocorreu 

mais de uma vez. Destas que sofreram violência, 19% foi em 2017.  Considerando a 

população total de Campo Grande, o percentual de mulheres que sofreram violência 

física em 2017 foi de 5,95%. A cada 100 mulheres, 6 já sofreram violência física em 

2017.   

  A Pesquisa DataSenado 2017 e o Mapa da Violência 2015 tiveram seus 

maiores índices (67% e 48,7% respectivamente) atribuídos à violência física, 

enquanto, como já citado, na capital sul-mato-grossense essa tipificação ficou em 

quarto lugar. Cabe ressaltar que a pesquisa do DataSenado trabalha com 5 

situações de violência e o Mapa somente com a física. Ainda assim, em Campo 

Grande, o índice da violência física relatada é significativamente menor.  

 

 

2ª Situação (Violência Psicológica)   

 

De acordo com a Lei Maria da Penha, violência psicológica é entendida como 

 

 “qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da 
autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou 
que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e 
decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 
meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação” 
(BRASIL, 2006). 

 

Em Campo Grande, considerando o histórico da vida das mulheres, 36% 

admitiu já ter sofrido esta violência, e em 80% dos casos ela aconteceu mais de uma 

vez. Das que sofreram esta violência, 27% destes casos foi em 2017. Considerando 

a população total de Campo Grande, o percentual desta violência em 2017 foi de 

10%, ou seja, a cada 100 mulheres, 10 sofreram violência psicológica em 2017.   

Ela é a segunda violência mais citada, com 27% dos casos de ocorrência. No 

que diz respeito ao tipo de violência predominante na pesquisa (Violência 
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Psicológica) é preciso compreender que é uma brutalidade sem marcas visíveis e 

que destroem por dentro suas vítimas.  

No balanço da Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) em 2015, no 

Brasil, a violência psicológica aparece em segundo lugar, representando 30,92% dos 

casos (BRASIL, 2015d). Em 2017, ela representou 33,4% dos casos (BRASIL, 

2018b).   

Essa violência vem mascarada muitas vezes pelo ciúme, controle, 

humilhações, ironias e ofensas, e como já citado, a naturalização do machismo 

convém para a manutenção dessas agressões.  

A dependência financeira é responsável por milhares de mulheres temerem 

romper o ciclo da violência, inclusive pela preocupação com a criação e sustento de 

seus filhos e filhas. Porém a dependência emocional é um forte fator que mantém as 

mulheres em situação de violência. A própria sociedade ainda hoje atribui à mulher a 

responsabilidade do “sucesso” em seu casamento e prega que esta apenas é feliz 

quando constitui família.  

Assim, quando esta mulher se percebe em situação de violência tende a se 

culpabilizar e não compreender o cenário como um todo dessa agressão. Por ser 

“invisível”, para muitos a violência psicológica é exagero ou mentira, desmoralizando 

assim aquelas que ousaram denunciar. 

Por isso, ter na Legislação o reconhecimento desta tipificação é fundamental, 

pois para além de garantir o direito à preservação de sua saúde emocional, mostra 

às mulheres que viver sem qualquer tipo de violência é um direito de todas. Esse 

avanço deveria também provocar na sociedade mudanças nas relações entre seus 

sujeitos, questionando as formas dominadoras e opressivas com que alguns homens 

tratam as mulheres.  

Na Pesquisa DataSenado, o índice encontrado de violência psicológica é de 

47% e no Mapa da Violência 2015 é de 23%,  ficando em segundo lugar das mais 

sofridas em ambas as pesquisas. Para  Silva, Coelho e Caponi (2007) afirmam que 

este tipo de agressão se desenvolve como um processo silencioso, que progride 

sem ser identificado e que, geralmente, evolui para violência física. 
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3ª Situação (Violência Sexual)   

 

    Conforme a Lei Maria da Penha, violência sexual é entendida como:  

“qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar 
de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou 
uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a 
sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou 
que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante 
coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos”. (BRASIL; 2006) 
 

 Considerando o histórico de vida, 16% da população entrevistada relatou ter 

sofrido a violência. Destas, que sofreram violência, 71% foi mais de uma vez e 13% 

no ano de 2017. Da população entrevistada, 2% sofreram esta violência no ano de 

2017. Conforme Relatório Geral do Ligue 180 em 2017, a violência sexual 

respondeu por 7,66% das denúncias realizadas. 28 

 Quanto à situação referente à Violência Sexual, o Mapa da Violência indica 

que no Brasil, com base nas notificações de atendimento do SINAM, são 11,9% de 

vítimas e o DataSenado 15%, destacando o aumento significativo nos últimos anos.  

 É importante ressaltar que esta é uma violência de baixa notificação, como já 

dito a partir dos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e que poucas 

mulheres conseguem expor. 

 Sobre estupro, o IPEA lançou uma Nota Técnica29 no Brasil na qual estima 

que “a cada ano, no mínimo 527 mil pessoas são estupradas no Brasil e desses 

casos, apenas 10% chegam ao conhecimento da polícia” (CERQUEIRA; COELHO, 

2014). 

 A própria legislação brasileira é recente no enfrentamento a esse crime 

enquanto violência contra a mulher, sendo que até 2009 o estupro ainda era 

tipificado como um crime de ação privada contra os costumes. Porém, outras 

situações de violência sexual eram enquadradas na categoria "atentado violento ao 

pudor", como crime de ação pública, o que a autora afirma que era o 

reconhecimento da agressão à sociedade e não especificamente à mulher. Assim, 

                                            
28

   http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/ouvidoria/RelatrioGeral2017.pdf 
29

 A análise produzida neste estudo é baseada principalmente nos dados de 2011 do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (Sinan).  
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só a partir Lei N° 12.015/09 o estupro passou a ser um crime contra a dignidade e 

liberdade sexual e atualmente é considerado hediondo.  

 Contudo, violência sexual não é apenas o estupro. Forçar sob ameaça ou uso 

da força a mulher a realizar ou presenciar qualquer ato contra sua vontade; proibição 

a seus direitos sexuais e reprodutivos; ter o corpo tocado sem sua permissão, 

mesmo que pelo companheiro, dentre outros exemplos, são formas de se conceber 

que a violência acontece de maneira muito mais corriqueira do que se reconhece.  

  A “encoxada” no ônibus, a passada de mão na festa, a negativa a uso de 

preservativo, o sexo “obrigatório” no casamento, são formas de se perceber o quão 

naturalizada a violência sexual se tornou. Assim, um levantamento realizado pela 

Campanha “Chega de Fiu Fiu”30 revelou, por exemplo, que “81% das participantes já 

deixaram de fazer alguma coisa de que gostariam, como sair a pé ou ir a algum 

lugar, por medo de sofrer assédio nas ruas”. Isso é grave. A cultura do estupro tende 

a culpabilizar a menina que usou a saia curta e não o homem que a estuprou, e o 

preço dessa concepção é alto, pois os números de meninas e mulheres vítimas 

desse crime só aumentam.  

    

4ª Situação (Violência Moral)   

 

  A Lei Maria da Penha estabelece que violência moral é “entendida como 

qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria”. Em Campo Grande, a 

partir desta pesquisa, é possivel identificar que 14% das mulheres já foram vítimas 

desse tipo de violência ao longo da vida e que, destas, 71% sofreu mais de uma vez. 

Ainda nesse grupo que sofreu violência, 28% foi no ano de 2017.   

 Das mulheres de Campo Grande acima de 10 anos, 4% sofreram esta 

violência no ano de 2017, ou seja, a cada 100 mulheres, 4 já sofreram violência 

moral.  

   Quando se fala em violência contra a mulher, é importante frisar que não é 

algo que começa ou termina do “nada”. O ciclo da violência é longo, começa sutil e 

vai criando raizes e labirintos cada vez mais difíceis de serem rompidos.  

  Isso significa que, quando uma mulher está em situação de violência, não se 

trata de um único comportamento “problema” de um terceiro, ou seja, não é “só” o 

                                            
30

 Cf.: <http://www.cartaeducacao.com.br/aulas/medio/chega-de-fiu-fiu/>. 
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soco, chute, xingamentos e etc. A violência vai se dando de ínumeras formas 

concomitantemente e sem freios e a forma psicológica e moral precede por quase 

todas as vezes a física, e mesmo depois se mantém, podendo resultar no ato 

extremo da violência.  

O ciclo é formado por esse vai e vem de violações contínuas com 

intensidades oscilantes. Assim, sofrer violência moral não é algo desvinculado das 

demais. De forma que os dados do DataSenado 2017 apontam essa tipificação 

como a terceira mais comum, com índice de 36% da população feminina brasileira.   

Serviços de atendimento e acompanhamento psicológico às mulheres são 

fundamentais, justamente porque podem trabalhar na organização emocional da 

vítima como forma de empoderamento pessoal e rompimento do ciclo de violência. 

 

5ª Situação (Violência Patrimonial)   

 

De acordo com a  Lei Maria da Penha a violência patrimonial é 

 

“entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, 
destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades” (BRASIL, 2006). 

 

 De acordo com o gráfico 74, em Campo Grande, 10% das mulheres já foram 

vítimas desse tipo de violência ao longo da vida e, destas, 65% sofreu mais de uma 

vez. Ainda nesse grupo que sofreu violência, foram 19% no ano de 2017.   

 Das mulheres de Campo Grande acima de 10 anos, 2% sofreram esta 

violência no ano de 2017, ou seja, a cada 100 mulheres, 2 já sofreram a violência. 

 Esse tipo de agressão pode, por vezes, ser mais visível que a moral e 

psicológica. Entretanto, vale ressalvar que essa também não é uma forma de 

violência dissociada das demais; pelo contrário, nutre o ciclo de abuso e sofrimento 

da vítima, bem como, dos demais membros diretamente ligados e dependentes dela, 

como por exemplo, filhos e filhas. 

  A saída da mulher do espaço privado para o mercado de trabalho; crises de 

ciúmes/posse; desvalorização do serviço doméstico como fundamental para a renda 

familiar; esconder o rendimento salarial e deixar a companheira em situação de 

necessidade; proibir a mesma de usufruir objetos ou bens coletivos e pessoais; 
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separações/términos; dentre outros, são exemplos de como a violência patrimonial 

pode acontecer frequentemente.  

  Para Regis (2017), em processos de divórcio é uma situação comum, quando 

uma mulher manifesta desejo de separar-se, descobrir que o ex-

marido/companheiro destruiu bens materiais e seus objetos pessoais ou 

documentos como forma de punição pela decisão de separar-se ou coagi-la a 

manter-se na convivência. A partir da separação, muitos homens utilizam a sua 

condição financeira como instrumento para forçar a convivência ou desestabilizar a 

mulher.  

Por não aceitarem o rompimento, se utilizam das questões financeiras para 

continuar agredindo, ameaçando e fragilizando suas ex-companheiras, inclusive e 

principalmente aquelas que ficaram com seus filhos. Atrasos, negativas de pensão 

ou sair do emprego e esconder os vencimentos da mulher para não realizar o 

pagamento também configuram violência patrimonial. Assim, ela afirma que é 

fundamental que, para além da sensibilidade de compreender toda uma situação 

delicada de separação, advogados estejam atentos ao cumprimento da Lei Maria da 

Penha também no campo do Direito da Família, assegurando então proteção real à 

vida das mulheres.  

 

6ª Situação (Negligência/Abandono)   

 

  Apesar do que trata a Constituição Federal (CF 1988), o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) e o Estatuto do Idoso e da Pessoa com Deficiência, nos 

quais são abordadas as responsabilidades do Estado, Sociedade e Família no 

cuidado, proteção e garantia de direitos básicos a seus sujeitos particulares, não há 

uma tipificação específica nessas legislações sobre o crime em si de negligência ou 

abandono.  

  Por muitas vezes, essas violações são subestimadas e invisíveis. Sem 

hematoma, sangramento ou qualquer outro sinal mais evidente, elas seguem sendo 

realizadas, violando direitos fundamentais. 

 Segundo Balanço Anual da Ouvidoria dos Direitos Humanos, as denúncias de 

negligência aumentaram contra crianças/adolescentes, pessoas idosas, pessoa com 

deficiência, população em situação de rua e pessoas com restrição de liberdade, 
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sendo que nos três primeiros casos as mulheres foram as principais vítimas, com 

índices de 48%, 64%, 51%, respectivamente (BRASIL, 2018a).  

  Por fim, a partir dos registros do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação – SINAN, apontados pelo Mapa da Violência 2015, também foi possível 

concluir que, na vida de meninas e mulheres, esse crime tende a ocorrer na 

infância/adolescência (35%) e na fase idosa (19%). 

 E, de acordo com a presente pesquisa, 3% da população feminina de Campo 

Grande (média de 12 mil mulheres) já passaram por situações de negligência e 

abandono na infância ou adolescência.  

    

7ª Situação (Trabalho Infantil)   

   

 A Organização Internacional do Trabalho (OIT) entende que o trabalho infantil 

é responsável pelo gravíssimo prejuízo no desenvolvimento saudável de crianças e 

adolescentes. Além de impedir o acesso ou a continuidade escolar, ele também 

limita a capacidade desses sujeitos em expandir habilidades e conhecimentos. 

Assim, para a entidade, o trabalho infantil é “uma grave violação dos direitos 

humanos”.  

 Culturalmente o cuidado da casa já é feminino, de forma que não é visto 

“como trabalho”, mas sim como obrigação. A atividade doméstica da dona de casa é 

invisível, a da trabalhadora formal é mal paga e a da menina na infância é vista 

como “ajuda” para a família. Assim, os serviços domésticos estão na vida de todas 

as meninas desde o brincar, quando ocorre “uma separação dos papéis entre 

homens e mulheres”. Às meninas, miniaturas de fogão, bonecas que fazem xixi, uma 

casinha de madeira para limpar. Aos meninos, o quintal e as ruas, os joelhos sujos 

de terra” (FNPETI, 2017). 

   Na pesquisa “Por ser menina” (Plan International, 2013), identificou-se que a 

distribuição de tarefas domésticas é completamente desigual entre irmãs e irmãos. 

Cerca de 76,8% das meninas são responsáveis por lavar as louças e 65% de limpar 

a casa, enquanto os meninos alcançaram respectivamente 12% e 11%.  
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 O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil FNPETI 

(2016)31 realizou pesquisa, tendo como base a Pnad de 2014 (Pesquisa Nacional de 

Amostra Domiciliar), sobre os principais grupamentos de atividades nos quais 

crianças e adolescentes estavam inseridos e constatou que 94,1% das meninas 

ocupavam atividades domésticas.  Mato Grosso do Sul (29,3%) aparece entre os 

cinco estados com maiores índices, cujas meninas ocupadas se encontravam na 

condição de empregadas domésticas. 

  Assim, o trabalho infantil dentro de residências é, em geral, reservado às 

meninas, de forma que “94,2% das crianças com o nariz puído de solventes e mãos 

calosas de limpeza são do sexo feminino” (FNPETI, 2017). Também é citado na 

pesquisa o fator racial neste contexto, pois cerca de 70% são meninas negras e 83% 

têm dupla jornada, pois em suas casas também realizam afazeres domésticos.  

   Nesse sentido, durante as pesquisas de campo foi possível perceber que as 

mulheres até reconheciam ter sido exploradas na infância, quando trabalhavam para 

terceiros, porém não faziam a leitura de terem sido vítimas dentro de sua própria 

casa.  Outro ponto muito citado entre elas é atribuído ao trabalho rural que suas 

famílias desenvolviam e o quanto era necessário elas “ajudarem”. Assim, a partir dos 

dados colhidos, 6% da sua população feminina de Campo Grande se reconhece 

vítima do trabalho infantil.  

    

  

8ª Situação (Tortura)   

 

 O crime de tortura é previsto em lei e passível de pena. Vale aqui retomar que 

as violências não são dissociadas, porém, muitas vítimas não compreendem o ciclo 

de violência que a acomete. Isso significa, por exemplo, que a vítima de violência 

física ou psicológica, pode não se perceber em situação de tortura, de forma que 

justifique a discrepância entre os dados. 

 O ciclo de agressão obviamente não tem o mesmo formato para todas as 

mulheres, entretanto a fragilidade e sofrimento são comuns a todas elas. 

                                            
31

 O trabalho infantil nos principais grupamentos de atividades econômicas no Brasil. Fórum Nacional 
de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Brasília: dezembro de 2016. 
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 Segundo o Mapa da Violência 2015 foram registrados os maiores números de 

atendimentos de mulheres vítimas de tortura nas fases jovens e adultas. E, a partir 

dos dados colhidos, pode-se dizer que 11% da população feminina de Campo 

Grande já foram vítimas de tortura em algum momento de sua vida. Destas, em 

2017 o percentual foi de 13%. Da população total de mulheres de Campo Grande 

acima de 10 anos, 1,4% sofreu tortura em 2017. Destaque também para o índice 

altíssimo de reincidência que foi de 85%.  

 

9ª Situação (Serviços forçados) 

 

A última situação descrita na pesquisa refere-se ao crime de serviços 

forçados e tráfico de pessoas. Segundo dados da Organização das Nações Unidas 

Brasil, entre os anos de 2012 a 2014 houve mais de 63 mil vítimas de tráfico de 

pessoas em 106 países e territórios pelo mundo, e as mulheres têm sido a maior 

parte das vítimas (71%), em especial para fins de exploração sexual (ONU, 2016c). 

As crianças, principalmente as meninas, aparecem como o segundo grupo 

mais afetado pelo crime, apresentando um índice de 25% a 30%.  

No Brasil, de acordo com o Balanço Anual da Ouvidoria dos Direitos 

Humanos, o percentual de denúncias desse crime aumentou mais de 113% quando 

comparado 2016 e 2017 (BRASIL, 2018a). Ainda no mesmo período, a Secretaria 

Nacional de Políticas para as Mulheres identificou, via Ligue 180, que o índice de 

mulheres vítimas de tráfico para fins de exploração sexual e trabalho escravo é 

imensamente superior em relação aos homens (GANDRA, 2017). Do total de 488 

casos identificados pelo Ligue 180 para exploração sexual, 317 eram mulheres e 

cinco homens.  

Entretanto, esse é um dos crimes mais subnotificados do país, segundo o 

Ministério da Justiça, o que significa que é baixo o índice de denúncias feitas ao 

sistema de segurança pública ou a outros integrantes da rede de enfrentamento.  

Essa realidade é fruto da falta de informação clara e precisa sobre o tema, 

medo dos aliciadores e agressores, mas também da desarticulação de toda rede de 

atendimento. Isso porque, ainda segundo o Ministério da Justiça, há muita 

divergência de informação, falta de dados e diferentes entendimentos do que é 

realmente o tráfico dentro dos próprios organismos institucionais.  
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Frente a isso, pode-se entender porque no Mapa da Violência 2015 o índice 

de tráfico só aparece na infância e juventude e mesmo assim com taxas de 0,1%, 

contrariando as demais estatísticas nacionais. 

Em Campo Grande, pode-se sinalizar que 3% da população entrevistada 

admite já ter sido vítima desse crime. Vale ressaltar que em algumas entrevistas, as 

participantes relataram situações de terem sido entregues, quando crianças, a 

outras famílias para trabalho doméstico, de forma que não podiam sair de casa, ir à 

escola ou visitar sua antiga família.  
 

4.6 VIOLÊNCIAS E FASES DA VIDA 

 

 Segundo a pesquisa, ao analisar o histórico da vida das mulheres, a primeira 

situação de violência para a maioria das mulheres ocorreu ainda na infância e 

adolescência das entrevistadas, o que somadas significa 53%. Índice muito superior 

ao encontrado na pesquisa do DataSenado, na qual esse percentual era de 24%.  

Em 2017 não foram identificados estes casos no que se refere a crianças. Os 

dados devem vir da rede socioassistencial, já que o público dessa faixa etária não foi 

entrevistado devido às implicações legais.  

 Esse dado gera um grave alerta para Rede de Atendimento e Proteção a 

Crianças e Adolescentes. Pensar como a Escola, Saúde, Conselhos Tutelares, 

dentre outras instituições que acompanham e trabalham com esse público a questão 

da violência de gênero é fundamental.  

 É preciso investir no diálogo e na formação de sujeitos críticos e autônomos. 

Falar sobre educação sexual, equidade e violência de gênero, divisão sexual do 

trabalho, canais de denúncias, rede de proteção, dentre outras importantes 

temáticas, precisa ser pauta no trabalho com as crianças, adolescentes e suas 

famílias. Não tocar no assunto ou ser indiferente a esses dados é ser conivente, pois 

isso não impede ou diminui o índice de ocorrência da violência.  

  Já com relação ao primeiro episódio de agressão ter ocorrido na fase jovem, 

adulta e idosa, a pesquisa aponta respectivamente 24%, 22% e 1%, sendo que 

quando comparados aos resultados do DataSenado apenas a população idosa tem 

percentual igual. Mulheres jovens e adultas de Campo Grandes apresentam taxas 
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menores, o que reforça a constatação de que nessas fases já se sofreu a primeira 

situação de violência.   

 Como aponta a pesquisa As Meninas e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS): Uma análise da situação das meninas no Brasil, os dados do 

disque 100 como Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do 

Ministério da Saúde, a negligência/abandono, violência física, psicológica e sexual 

são as mais recorrentes e afetam em proporção superior as meninas (PLAN 

INTERNATIONAL, 2017). Ao se observar os índices ao longo de 2011 e 2016 os 

percentuais têm variação muito pequena, indicando a persistência das violências e 

sua maior prevalência no público feminino. 

 Em 2017 o maior índice identificado de violência atingiu as mulheres adultas, 

seguida das jovens. Uma possibilidade de questionamento é quanto ao ciclo da 

violência, pois é possível que, por anos, essas vítimas estejam em situações de 

violência.  

 

 

Tabela 36 – Percentual de mulheres que sofreram violência –  Por faixa etária em relação à 
época de ocorrência – Fase da vida 

 1ª vez Última vez Em 2017 

Infância (1 a 11 anos) 26% 4% 0 
Adolescência (12 a 17 anos) 27% 13% 0 

Juventude (18 a 29 anos) 24% 38% 41% 
Adulta (30 a 59 anos) 22% 42% 56% 

Idosa (60 E+) 1% 4% 3% 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 75 – Percentual de mulheres que sofreram violência –  Por faixa etária em relação à 
época de ocorrência – Fase da vida 

 
Fonte: Autoria própria 

4.7 VIOLÊNCIAS E AUTORIA 

 

  O autor da agressão sofrida, como aponta a pesquisa, é em sua maioria 

marido ou companheiro, ou seja, alguém com uma forte relação afetiva. Conforme 

apresentado na tabela e gráfico abaixo, na primeira situação de violência, para as 

mulheres que sofreram violência mais de uma vez ao longo da vida, 20% 

corresponde ao marido ou companheiro, seguido de amigos ou conhecidos com 

17% e ex-marido ou ex-companheiro com 16%.  

 Em 2017, ex-maridos e ex-companheiros assumem o primeiro lugar com 29% 

das agressões, seguido de marido ou companheiro com 21% e amigos e conhecidos 

com 19%.  

  De acordo com a pesquisa da Fundação Perseu Abramo (FPA, 2010; 

BRASIL, 2017a), no Brasil estima-se que cinco mulheres são espancadas a cada 

dois minutos e seu parceiro (ou ex) é o responsável por mais de 80% dos casos. Em 

convergência a isso, o DataSenado aponta que 74% dos agressores têm vínculo 

afetivo e não consanguíneo com as vítimas, evidenciando que a violência se inicia e 

se concretiza dentro da casa.  
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  Contudo, um dado importante colhido pela presente pesquisa revela que o 

número de casos de violências envolvendo amigos ou conhecidos extrapola o 

ambiente familiar, o que traz indícios de uma cultura de violência na sociedade.  

  Esta constatação apresenta significativa discrepância quanto aos dados 

levantados pelo DataSenado, os quais indicam que agressores externos, como 

vizinhos e colegas, representam juntos 4%. 

  Isso indica que a mulher no município de Campo Grande está em risco dentro 

e fora de casa.  

 

Tabela 37 – Percentual de mulheres que sofreram violência –  Por identificação do agressor 

 1ª vez Última vez Em 2017 

Marido/Companheiro 20% 29% 21% 

Namorado 7% 8% 9% 

Ex-marido/ ex- namorado/ 
ex-companheiro 

16% 24% 29% 

Irmão/Cunhado 4% 4% 0% 

Pai 7% 2% 1% 

Mãe 6% 4% 1% 

Tio/Primo 4% 3% 0% 

Filho/Enteado 0% 1% 1% 

Padrasto 5% 1% 0% 

Madrasta 0% 0% 1% 

Amigo/Conhecido 17% 15% 19% 

Outros 11% 11% 17% 

Pai/mãe 3% 2% 0% 

Tio e padrasto 0% 1% 0% 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 76 –  Percentual de mulheres que sofreram violência –  Por identificação do agressor 

 
  Fonte: Autoria própria 
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4.8 VIOLÊNCIAS E MOTIVAÇÃO DA AGRESSÃO 

 

  O termo “motivação” foi retirado da pesquisa DataSenado de 2015 e trata da 

identificação de fatores que, segundo as mulheres, levaram à violência. Assim, 

motivação pode ser entendido como o evento disparador da violência 

  É importante destacar que não se trata de algo que justifique o 

comportamento violento, seja ele qual for, porém representa o olhar da vítima frente 

à situação que sofreu. Claro que isso precisa ser questionado também, porque esse 

olhar por estar em uma sociedade machista e patriarcal pode vir carregado de 

preconceitos e culpabilização dela própria.  

  A pesquisa aponta que o álcool é encarado pelas mulheres como a principal 

motivação das mesmas terem sido agredidas pela primeira e última vez, além das 

agressões sofridas em 2017. Ele também aparece como o principal fator que induz à 

violência na pesquisa DataSenado 2017 e no estudo de Rangel e Oliveira (2010).  

 Entretanto vale uma ressalva. O álcool pode até ser entendido como algo que 

potencializa muitas violências e acarreta tragédias, mas ele não faz nascer a 

compreensão de que as mulheres são objetos de posse que devem alguma coisa 

aos homens e que, portanto, podem ser assediadas, agredidas ou constrangidas. 

Isso quem constrói é uma cultura misógina, na qual o machismo é naturalizado e é 

apenas revelado pela bebida.   

 Discutir o álcool como problema de saúde pública, assim como a violência 

contra a mulher, é uma coisa diferente de justificar esse crime em decorrência do 

uso ou abuso da substância.  

 Mesmo diante dos dados que o colocam em primeiro lugar das “motivações” é 

fundamental que a sociedade novamente se questione como educa meninas e 

meninos, pois o processo de discriminação, naturalização da violência, cultura do 

estupro e negação dos direitos sexuais e reprodutivos femininos se dá desde muito 

cedo na formação dos sujeitos. Conforme Nilcéa Freire32, “há um enorme 

desequilíbrio de poder entre homens e mulheres – e a violência talvez seja a 

evidência mais cruel desse desequilíbrio”, o que exige, portanto, a busca da 

equidade de maneira urgente. 

                                            
32

 Disponível em: <http://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencias/violencia-
domestica-e-familiar-contra-as-mulheres/>. Acesso em: 21 out. 2018. 
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 Mídia, escola, religião, dentre outras instituições podem favorecer a violência 

ou trabalhar por uma cultura de paz, o que fará a diferença é a forma como se 

representa a figura feminina e masculina, bem como suas atribuições e valores. 

 Os principais fatores informados pela pesquisa, para o ano de 2017, com 

maiores percentuais de ocorrência, são o álcool  (40%) seguido de outros (23%) e 

ciúmes (20%). Em outros, aparecem conflitos referentes a pensão alimentícia, 

problemas psicológicos e agressão dos filhos pelo mesmo agressor.  

 No Data Senado em segundo lugar aparece a ocorrência de brigas e 

discussões (19%) e em terceiro o ciúme (17%) (BRASIL, 2017b).  

 

Tabela 38 –  Percentual de mulheres que sofreram violência –  Por motivação da agressão 

  1ª vez Última vez Em 2017 

Álcool 28% 33% 40% 

Outras Drogas 4% 6% 1% 

Ciúmes 22% 26% 20% 

Traição conjugal 2% 3% 0% 

Pedido de separação 2% 4% 6% 

Influências familiares 4% 4% 3% 

Influência de amizade 5% 5% 6% 

Dificuldade financeira 8% 4% 3% 

Outros 29% 19% 23% 

Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 77 – Percentual de mulheres que sofreram violência –  Por motivação da agressão 

 
Fonte: Autoria própria                  
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4.9 VIOLÊNCIAS E LOCAL DA AGRESSÃO 

 

 Em Campo Grande, do total de mulheres vítimas de violência em 2017, 60% 

admitem que a sua primeira agressão aconteceu na própria residência. 

 De acordo com dados do Data Popular/Instituto Patrícia Galvão (2013), 70% 

da população afirma que a mulher sofre mais violência dentro de casa do que em 

espaços públicos no Brasil, o inverso dos homens. Entretanto, levantamento do 

IPEA (2014) sinaliza que quase 82% dos respondentes acreditam que “em briga de 

marido e mulher, não se mete a colher”.  

Esse cenário é grave, evidenciado por todas as pesquisas acerca do tema 

que elegem como os principais agressores seus companheiros ou ex-companheiros, 

o que, portanto, aumenta a possibilidade de os crimes ocorrerem dentro de casa. 

Assim, essa ideia de ser um problema do casal implica na continuidade da violência 

e culpabilização da vítima. 

Estar em sua residência não é sinônimo de segurança; pelo contrário, para 

muitas mulheres é espaço de maior número de agressões e conflitos, incluindo 

assassinatos (feminicídios).   

   Segundo dados do Mapa da Violência 2015, 

 

“Com sua taxa de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, o Brasil, num grupo 
de 83 países com dados homogêneos, fornecidos pela Organização 
Mundial da Saúde, ocupa uma pouco recomendável 5ª posição, 
evidenciando que os índices locais excedem, em muito, os encontrados na 
maior parte dos países do mundo” (Waiselfisz, 2015, p.27). 

 

Em muitos dos casos, o feminicídio acontece dentro das próprias residências, 

inclusive na frente de terceiros (filhos/as e parentes). 

  A naturalização da violência contra a mulher torna invisível a gravidade do 

problema, e o que é demanda de políticas públicas vira assunto privado, 

fortalecendo assim a dificuldade da vítima em romper o silêncio e denunciar. 

 Em Campo Grande, o segundo lugar onde mais ocorre, surpreendentemente, 

é o trabalho com 19%, até porque aqui são consideradas as violências psicológicas 

e morais como o assédio. Em terceiro lugar, a rua, com 11%. Porém, todas as 

demais possibilidades colocadas no questionário foram citadas, o que demonstra a 

gravidade e abrangência da violência contra mulher, visto que ela ocorre em todos 
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os espaços de convivência familiar e social, deixando ainda mais claros os indícios 

de uma cultura da violência.  

  Por fim, cabe um questionamento quanto à existência ou não de algum 

espaço onde de fato a mulher não esteja vulnerável simplesmente por conta do seu 

gênero. 

 
Tabela 39 – Local em que ocorre a violência 

  1ª vez Última vez Em 
2017 

Residência 74% 72% 60% 

Escola 4% 4% 1% 

Bar 1% 1% 3% 

Rua 12% 12% 11% 

Trabalho 5% 9% 19% 

Outro 4% 4% 6% 
Fonte: Autoria própria 

  
Gráfico 78 – Percentual de mulheres que sofreram violência –  Por local de ocorrência da 

agressão 

 
Fonte: Autoria própria 
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4.10  VIOLÊNCIA E A BUSCA POR APOIO 

 

 No que se refere à procura de alguma instituição de apoio, 85% das mulheres 

de Campo Grande que admitiram ter sofrido violência não procuraram ajuda quando 

passaram a agressão pela primeira vez. Os índices se mantêm altos quando 

relacionados à última vez (78%) e ao ano de 2017 (80%), o que diz muito sobre o 

número de denúncias efetivadas.  

 A edição de 2017 da Pesquisa do DataSenado apontou um incremento no 

percentual de mulheres que afirmaram não ter tomado nenhuma providência após a 

última agressão, que saltou de 15% em 2013 para 27% em 2017, e ainda que uma 

em cada três mulheres afirmou ter buscado a intervenção do Estado para o 

enfrentamento da violência (BRASIL, 2017b).  

 A opção por não buscar apoio pode estar relacionada com a vergonha da 

mulher sobre o fato que sofreu, ou pela impressão de que isso não será suficiente 

para acabar com a violência ou pode até mesmo, intensificá-la. Outro ponto a ser 

levado em conta é o sentimento de ineficiência do Poder Público, que pode ser 

gerado pela precariedade de outros serviços públicos existentes. No estudo do 

DataSenado, publicado no Relatório Aprofundando o olhar sobre o enfrentamento à 

violência contra as mulheres, dentre os motivos apontados pelas mulheres para não 

buscar ajuda são citados o medo de: sofrerem mais violência, seja por parte do 

agressor, seja por parte do Estado; o agressor sofrer violência por parte do Estado; 

e por fim de não conseguirem sustentar a si e/ou aos filhos, ou de serem 

socialmente excluídas (BRASIL, 2018c). 

 Sem uma estrutura enraizada, capilarizada e integrada para a proteção à 

mulher, pouco se irá alcançar para acabar com a violência. Também deve ser 

considerada a existência de um ciclo da paz, que se inicia com um processo forte de 

educação, levando à construção de uma nova cultura de gênero, que por sua vez 

levará a um maior conhecimento sobre os tipos de violência, tanto para evitá-las 

quanto para cessar sua permanência e ampliar as denúncias de casos existentes. 

Por fim, é necessário o efetivo combate e penalização dos agressores, com a 

garantia da segurança das mulheres vitimadas.  
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Gráfico 79 – Percentual de mulheres que sofreram violência –  Por busca de ajuda em relação 
á época de ocorrência 

 
Fonte: Autoria própria                  

   

Das mulheres que sofreram violência em 2017 e que buscaram o 

atendimento, estas citaram que os locais mais procurados são a Casa da Mulher 

Brasileira (CMB) e Delegacias Genéricas (não especializadas), ambas com 36% de 

índice de acesso. Em segundo lugar aparece a Delegacia da Mulher. No capítulo da 

Rede socioassistencial é abordada com maior aprofundamento a questão do 

atendimento.  

 

Tabela 40 – Detalhamento: busca por ajuda em instituições 

  1ª vez Última vez Em 
2017 

Conselho Tutelar 6% 5% 0% 

Casa da Mulher 
Brasileira 

26% 16% 36% 

Delegacia Criança/ 
Adolescente 

3% 0% 0% 

Delegacia Mulher 24% 36% 29% 

Delegacia Genérica 35% 36% 36% 

Unidade de 
atendimento da 

assistência 

0% 2% 0% 

Unidade de 
atendimento da saúde 

6% 9% 0% 

Outro 3% 5% 0% 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 80 – Percentual de mulheres que sofreram violência – Por Instituição acessada para 
apoio 

 

Fonte: Autoria própria                  
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4.11 VIOLÊNCIAS E CONVÍVIO COM O AGRESSOR 

  

 Das mulheres que sofreram violência em 2017, 36% ainda têm convívio com 

o agressor, índice superior ao encontrado na pesquisa DataSenado 2017, na qual o 

percentual descrito foi de 27%, o que pode estar dentro da margem de erro de 

ambas as pesquisas, o que poderia equiparar os dados. 

  Romper com o ciclo da violência não é fácil. Como já dito até aqui, inúmeros 

fatores sociais, culturais, religiosos e morais tendem a culpabilizar a mulher e a 

colocá-la em situação subalterna a desejos dos homens. Em alguns momentos de 

forma mais explícita, em outros nem tanto, há uma lógica de organização social que 

discrimina, julga e violenta as mulheres diariamente no país todo. 

 Assim, conseguir acessar serviços de apoio, orientação e denúncias nem 

sempre é um caminho fácil, pelo contrário, muitas mulheres morrem nesse percurso, 

agredidas por seus companheiros ou ex-companheiros.  

 Conviver com o agressor não pode ser entendido a partir da ideia muito 

repetida que afirma: “tem mulher que gosta de apanhar”. É preciso muito cuidado 

para que essa leitura seja a partir de onde esta mulher está e em qual condição vive. 

Condições estas emocionais, físicas, financeiras, jurídicas, maternais, dentre uma 

gama de possibilidades que tornam o rompimento de um ciclo da violência algo 

difícil e doloroso.  

 Por fim, o presente estudo indica também que em 73% desses casos a 

violência sofrida em 2017 aconteceu mais de uma vez naquele ano. 
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Gráfico 81 – Percentual de mulheres que sofreram violência – 2017 - Manutenção atual da 
relação com agressor 

 
Fonte: Autoria própria                  

 

 

 

Gráfico 82 – Percentual de mulheres que sofreram violência – 2017 - Reincidência de 
ocorrência 

 
Fonte: Autoria própria                  
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4.12  VIOLÊNCIA COM CONHECIDOS – PERCEPÇÃO 

 

  Campo Grande tem um índice de 60% da população feminina que conhece 

alguma mulher vítima de violência, o qual é 10% menor do que o encontrado no 

estudo DataSenado 2017. Isso representa o quanto os índices de violência são 

elevados, a ponto de mais da metade de um grupo populacional reconhecer a 

existência de um crime na vida de outras pessoas. 

   Porém, é válido afirmar que existem inúmeras outras formas de violências 

invisíveis, que por vezes passam despercebidas para terceiros. 

  Outra informação coletada com a presente pesquisa é que a principal atitude 

tomada pelas entrevistadas foi o aconselhamento a fazer a denúncia, com 61%. 

Entretanto, um indicador de 23% preferiu não se envolver.  

  Esse silêncio frente a uma situação de violência é grave. Se enquanto 

sociedade civil já não seria aceitável ser indiferente ao sofrimento humano de outra 

pessoa, no que se refere a agentes públicos e do Estado a responsabilidade é muito 

maior e a omissão é inadmissível.  

  Para além de criar políticas públicas transversais à temática do enfrentamento 

como uma forma de proteger e empoderar mulheres, é preciso implementar as Leis 

que já existem. O medo da denúncia, a eventual falta de preparo de profissionais 

que atuam na rede socioassistencial, a demora do sistema de justiça, a falta e 

precarização de emprego, o não acesso de crianças à Educação Infantil, baixos 

salários, dentre outras situações fazem com que a procura por ajuda ou mesmo o 

aconselhamento neste sentido diminua.  

 Pensar o enfrentamento à violência é pensar ações que envolvam toda 

sociedade de forma que o que precisa ser (re) construído é a concepção do que é 

ser homem e mulher e o que essas relações implicam.  
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Gráfico 83 – Percentual de mulheres que reconhecem outras mulheres vítimas de violência 

 
Fonte: Autoria própria                  

 

 

 

Gráfico 84 – Percentual de mulheres de acordo com atitude em relação à violência sofrida por 
outra mulher 

 
Fonte: Autoria própria                  
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5  CONSIDERAÇÕES 

 

A produção de dados a respeito das violências sofridas pelas mulheres é 

fundamental para subsidiar as políticas públicas, bem como o conhecimento a 

respeito das modalidades de violência mais praticadas contra as mulheres, com 

recortes de raça/etnia, idade, escolaridade, renda e pessoa com deficiência. 

Este estudo representa a concretização de ações de políticas públicas para 

as mulheres em Campo Grande que, de forma inovadora, realiza no âmbito 

municipal uma pesquisa que contribuirá com dados e estatísticas de violência contra 

a mulher e, consequentemente, com a identificação de demandas por serviços de 

atendimento e seu aperfeiçoamento. 

Com o propósito de dar visibilidade à violência doméstica e familiar contra as 

mulheres e meninas e de promover ações efetivas de enfrentamento a todas as 

formas de violência, a Subsecretaria de Políticas para a Mulher (SEMU) de Campo 

Grande-MS, apresenta este mapeamento, que representa um marco na produção de 

dados e informações oficiais a respeito da temática. 

Com a presente pesquisa, a Subsecretaria de Políticas para a Mulher de 

Campo Grande, demonstra ainda, o compromisso com o enfrentamento a todas as 

formas de violência contra as mulheres no município e a efetividade das políticas 

públicas para as mulheres.  

Ao voltar o olhar para a questão da violência contra a mulher na sociedade, é 

preciso abordá-la a partir de um sentido mais amplo e abrangente, verificando as 

várias conexões existentes, tornando o horizonte de superação do problema mais 

próximo, claro, real e possível.  

Na apresentação foi explanado o conceito de “Rede”, como forma de estudar 

o tema do combate à violência contra a mulher, considerando as suas variáveis e 

interconexões, fugindo de conclusões e respostas simplistas. Somente por uma 

abordagem, compreensão e trabalho em rede, conectando informações e grupos é 

que se alcançará um novo patamar no entendimento sobre o tema e sobre formas 

de combater as violências existentes.  

Assim, conquistas precisam ser reafirmadas todos os dias, para que 

comportamentos nocivos não sejam naturalizados, o que só será possível com a 

ampliação de pesquisas na área e divulgação de informações qualificadas.  
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Uma possibilidade de avanço é tornar regular as pesquisas dessa natureza, 

com periodicidade definida, para que se estabeleça uma linha histórica.  Pesquisas 

pontuais revelam um retrato de um determinado cenário. Pesquisas periódicas 

revelam um filme, com todas as alterações de cenário, personagens e tramas.  

Assim, ao estabelecer marcos de comparação e análise é possível verificar 

com maior exatidão o impacto de políticas públicas e ações da sociedade civil ou de 

governos, bem como alterações de comportamento em grupos específicos.  

 Existe uma curva crescente, como atestam os dados oficiais apresentados, de 

notificações e denúncias relacionadas às violências contra as mulheres. Se por um 

lado isso indica que mais mulheres estão tomando a decisão de denunciar, seja por 

existirem mais espaços de apoio ou por se sentirem mais seguras com os locais de 

atendimento, ou ambos. Por outro lado, de acordo com os dados históricos, há 

também o aumento de violências como o  feminicídio.   

De qualquer modo, há de se esperar que as notificações se ampliem a partir 

de um trabalho sistematizado de fortalecimento da rede socioassistencial de apoio e 

do enfraquecimento da cultura do silêncio e do machismo, que sufoca as tentativas 

de denúncia e justifica um comportamento social que culpabiliza e fragiliza a mulher.  

Ainda nesse sentido, de qualificar as informações, analisamos ser necessário 

aprofundar a integração das instituições que compõem a rede socioassistencial. É 

preciso uniformizar conceitos, procedimentos e dados, para que estes, “conversem” 

entre si. Uma base de dados comum ou no mínimo integrada, que esteja disponível 

de forma acessível e transparente teria o potencial de expor a situação da violência 

e servir de ferramenta para que todos os atores sociais envolvidos construam 

iniciativas mais eficientes, eficazes e efetivas.  

Iniciativas como esta já existem, como no caso do sistema da Secretaria 

Estadual de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul - SEJUSP, o SIGO, 

que podem ser replicadas, tomadas como exemplo e, porque não, melhoradas. No 

âmbito nacional existem os dados do Ligue 180, entre outros que também servem 

como exemplo. Mas, infelizmente, o que ainda não se tem são informações 

integradas em uma base comum.  

Ainda sobre a Rede de Assistência à Mulher Vítima de Violência, ela é tanto a 

porta de entrada para o atendimento e acolhimento da mulher como também aquela 

que contribui para que esta mesma mulher encontre as portas e formas de saída da 
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violência. Em Campo Grande, as iniciativas tomadas têm demonstrado, sem sombra 

de dúvida, a sua importância. A ampla “rede” tem acolhido as mulheres vítimas de 

violência, demonstrada pela robustez dos índices de notificações, além de dar 

respostas aos casos identificados.  

Resta ainda o desafio de territorializar a rede, ampliando a sua capilaridade 

nas regiões periféricas, o que pode ser alcançado qualificando espaços como os 

Centros de Referência da Assistência Social – CRAS - e Unidades de Saúde, entre 

outros, para que cumpram tal função de forma mais específica.  

A interação entre estes pontos apresentados pode contribuir para superar os 

limites que impedem a denúncia, como o medo de sofrer mais violência, seja a 

mulher por parte do agressor ou o medo de o agressor sofrer violência por parte do 

estado ou ainda a dependência emocional ou financeira da mulher perante o 

agressor.  

Entretanto, o que falamos até aqui se refere ao modo de combater a violência 

sofrida. Mas como trabalhar nas raízes deste mal? Como intervir para que novas 

violências não voltem a acontecer com as mulheres agredidas ou novas mulheres?  

A temática das relações sociais de gênero e suas implicações sobre os 

papéis de homens e mulheres precisa ser urgentemente debatida.  Uma das 

origens, se não o principal motivo, da violência contra a mulher passa pela 

compreensão sobre o que o papel do homem e da mulher na sociedade, sobre 

relações privadas e públicas e, principalmente, sobre direitos essenciais ao pleno 

desenvolvimento da vida.  

Campanhas informativas, que atinjam o público alvo, que é toda a sociedade, 

não apenas de forma passiva, precisam ser estimuladas, penetrando em espaços 

como clubes, igrejas, escolas, famílias, ruas etc.  

Estas iniciativas vão ao encontro do constatado no “Relatório Aprofundando o 

Olhar Sobre o Enfrentamento à violência Contra as Mulheres” 2018, do DataSenado, 

quando apresenta diretrizes a serem buscadas. 

 

1 – Aumentar o acesso à política em questão mediante desenvolvimento de 
novas portas de entrada; 
2 – Assegurar a agilidade na concessão de medidas protetivas; 
3 – Realizar um monitoramento eficaz do cumprimento dessas medidas 
protetivas; 
4 – Encaminhar o processo civil em conjunto com o processo criminal; 
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5 – Assegurar o atendimento psicossocial da mulher, de seus filhos e 
também do autor da violência; 
6 – Buscar modelos de intervenção alternativos, cuja aplicação se mostre 
mais viável em pequenas municipalidades (BRASIL, 2018c). 

 

O percentual de mulheres que demonstrou conhecer outras mulheres que já 

sofreram violência se mostrou bastante alto (60%), o que significa um alto número 

de mulheres a serem atendidas nas mais diversas formas, o que se concretizaria 

com a implementação destas e de outras medidas.  

Sobre o que é violência, se percebeu uma grande diferença entre o que é 

considerado violência quando não se tem muitas informações ou quando acontece a 

reflexão rápida sobre o assunto e quando ela é detalhada e exemplificada. Houve 

uma diferença de 18 pontos percentuais entre as respostas afirmativas nas 

questões: “Você já sofreu violência por ser mulher?” e “Você já passou por uma 

destas situações?”, o que corrobora o senso comum que não vê diversas situações 

como “Violência contra a mulher”, as quais são toleradas, minimizadas ou 

autorizadas socialmente. 

Para combater a manutenção dessas ideias é necessário o contraponto que 

só pode ser construído por meio de uma educação não sexista, que promova a 

igualdade de gênero.  

A violência na sociedade se encontra generalizada, mas é preciso, sim, tratar 

a violência contra a mulher como específica e singular. A violência acontece pela 

sua “natureza de ser mulher”. Tratá-la de forma generalizada, no mesmo escopo de 

outras violências, é o mesmo que escondê-la, diluí-la para que dela pouco se 

perceba.  

 

“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se 

afasta dois passos. Caminho dez passos, e o horizonte corre 

dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para 

que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de 

caminhar.” 

Eduardo Galeano 
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9  QUESTIONÁRIO 

 
MAPA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 2017 
 
Questionário de Campo 
Entrevistadora:________________________________________     Data: 
 
Observação: Questões respondidas pela entrevistadora 

 
IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL  

(Registro preliminar pela entrevistadora) 

 
1. Região  

 
[     ]  Imbirussu    [     ]  Centro 
[     ]  Lagoa                [     ]  Prosa 
[     ]  Anhanduizinho    [     ]  Distrito de Rochedinho 
[     ]  Segredo    [     ]  Distrito de Anhanduí 
[     ] Bandeira  
 

2. Situação Domiciliar: 
(  ) Urbana(  ) Rural 
 

3. Área indígena ou Quilombola 
[     ] Indígena             [     ] Quilombola             [     ] Nenhuma das opções 
 
CARACTERIZAÇÃO 
 

4. Sexo 
[     ] Feminino   [     ] Masculino 
 

5. Identidade de Gênero 
[     ] Mulher  [      ] Homem [    ] Outro_________________ 
 

6. Idade 
[    ] 18 a 29 anos (jovem)  [    ] 30 a 59 anos (adulto)  [    ] 60 e + anos 
(idoso) 
 

7. Estado civil 
[     ]Casada       [     ]Desquitada ou separado judicialmente 
[     ] Divorciada[     ] Solteira[     ] Viúva 
[     ] Outra: __________________________ 
 

8. Religião 
[     ] Católica  [     ] Evangélica  [     ] Espírita  
[     ] Sem Religião/ Crença  [     ] Outra: ____________________ 
 

9. Raça/etnia 
[     ]Amarela[     ] Branca[     ] Indígena[     ]Parda[     ]Preta 
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10. Em caso de Indígena: 
Qual etnia pertence? ______________________________________________ 

11. Escolaridade 
 
[     ]Não alfabetizada 
[     ]Ensino Fundamental Completo 
[     ]Ensino Fundamental Incompleto 
[     ]Ensino Médio Completo 
[     ]Ensino Médio Incompleto 
[     ] Ensino Superior Completo 
[     ] Ensino Superior Incompleto 
[     ] Pós Graduação 
 

12. Apresenta algum tipo de Deficiência e/ou Transtorno Mental 
[     ] SIM      [     ] NÃO 
 
Em caso afirmativo, qual: 
 

12.1. Deficiência: 
[     ] Física [     ] Visual [     ] Mental [     ] Auditiva : Outra deficiência: 
____________________ 
 

12.2. Transtorno:  

(Lembrar que precisa ter diagnóstico) 

 
[      ] Depressão    [] Ansiedade  
[      ] Outras síndromes/transtornos: ___________________________ 
 

13. Recebe algum atendimento/acompanhamento na rede de saúde ou 
socioassistencial? 

 
[     ] SIM    [     ] NÃO 
 

13.1. Se sim, qual:  
[     ] Unidade de saúde  
[     ] Unidade de assistência 
     
TRABALHO, RENDA E AUTONOMIA FINANCEIRA 
 

14. Tem Renda Própria e regular (frequente): excluindo-se os benefícios 
 
[    ] SIM     [    ] NÃO 
 

14.1. Se sim:  

(anotar somente a situação relacionada com a renda principal) 

 
[     ]Aposentado/pensionista     
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[     ]Trabalho remunerado – conta própria 
[     ] Empregador 
[     ] Trabalho eventual 
[     ] Trabalho remunerado – empregado  com vínculo  
[     ] Trabalho remunerado – empregado  sem vínculo 
[     ] Outra:_____________________________ 
 

14.2. Se não 
 
[     ]Atividade doméstica               [     ] Estudante                 [     ] Sem ocupação  
[    ] desempregado           [     ] Outra:________________________ 
 
 

15. Outras fontes de subsistência  

(não são fontes de renda para a composição da renda família - Múltipla escolha) 
 
[     ] Pensão alimentícia  
[     ] Programa de transferência de renda  
[     ] BPC – Idoso/PCD 
[     ] Seguridade – auxílio doença 
[     ] Ajuda de terceiros(fora do núcleo familiar 
[     ] Dependo de pessoa do núcleo familiar – que reside no imóvel  
(pais, avós, esposo, esposa, filhos, agregados) 
[     ] Outra:________________________ 
 

16. Faixa de renda individual      

(em salários mínimos) 

 
[     ]Sem renda 
[     ]Até ½  (R$ 477,00)  
[     ]+ de ½ Até 1 SM (R$ 478,00 a 954,0011   
[     ]De + de 1 até 2 ( R$ 954,00 a 1908) 
[     ] Mais de 2 a 5    (R$ 1909,00  a 4.770,00) 
[     ]Mais de 05 a 10 (R$ 4771,00 a 9.540,00)  
[     ]Mais de 10 
 

17. Número de pessoas na casa: (anotar o número de pessoas que residem no 
imóvel) 

[____________________] 
 
Total da renda familiar: [__________________] 

valor nominal(somar as rendas ou anotar a estimativa indicada pela entrevistada, excluindo os 
benefícios) 

 

18. Faixa de renda familiar (em salários mínimos) 
 
[     ]Sem renda 
[     ]Até ½ (R$ 477,00) 
[     ]+ de ½ Até 1 SM (R$ 478,00 a 954,00) 
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[     ]De + de 1 até 2 ( R$ 954,00 a 1908) 
[     ] Mais de 2 a 5 (R$ 1909,00  a 4770,00) 
[     ]Mais de 05 a 10(R$ 4771,00 a 9.540,00) 
[     ]Mais de 10 
 
 

19. Total da renda per capta 

(total da renda familiar dividida pelo número de pessoas) (preenchimento pela entrevistadora) 

[                                           ]  
 

Bloco 2 – Dados Temáticos 
 

1. Você já sofreu alguma violência por ser Mulher? 
 
[    ]Sim [     ]Não 
 

2. Foi mais de uma vez  
[     ]Sim [     ] Não  
 
 

3. Você já passou por algumas dessas situações?  

(A técnica deve descrever cada uma das situações para a entrevistada e registrar com S ou N (sim ou 
não), se foi mais de uma vez e se ocorreu em 2017).Podendo ser de múltipla escolha. A entrevista pode 
indicar mais de uma violência 
 
 

 3.1 3.2 3.3 

 
S/N 

Foi 
mais 

de uma 
vez 
S/N 

2017 
S/N 

Você já teve sua integridade física lesada por meio do uso da 
força física de outra pessoa, como por exemplo: Tapas; 
Empurrões; Socos; Chutes; Queimaduras; Cortes; 
Estrangulamento; Lesões por armas ou objetos? 

     

Você já se sentiu ameaçada; constrangida; humilhada; 
manipulada; isolada; vigiada; perseguida; insultada; 
chantageada; proibida de ir a algum lugar, ter amizades, 
visitar parentes, usar alguma roupa, ter determinada 
crença/religião como forma de prejudicar sua auto- estima 
ou lhe causar danos emocionais? 
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Você já foi submetida, mediante coação, ameaça, chantagem 
ou uso da força a:  
- fazer, presenciar ou manter algum tipo de ato sexual 
sem sua vontade (mesmo que com o marido ou em outros 
relacionamentos). 
- Impedida de usar qualquer método contraceptivo (ex: 
pílula, camisinha). 
- Forçada ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 
prostituição. 
- Beijada ou tocada (com brutalidade ou não), mas sem 
seu consentimento. 
- Abusada Sexualmente ou Estuprada 
- Forçada a manter algum ato sexual com seu superior ( 
chefe, professor) 
- Forçada a manter algum ato sexual por estar sob efeito 
de álcool ou outras drogas.  
 

     

Você, por ser mulher, já sofreu qualquer conduta que 
configure calúnia, difamação ou injúria, como por exemplo, 
exposição da sua vida íntima (ter fotos ou informações 
suas compartilhadas intencionalmente por terceiros em 
aplicativos ou redes sociais), criação de mentiras a seu 
respeito, como tentativas de prejudicar sua honra e 
dignidade perante a sociedade e sua própria família? 
 

     

Você já teve intencionalmente seus documentos e objetos 
pessoais, bens (casa, carro, roupas, etc.), instrumentos 
de trabalhos, e valor em dinheiro, escondidos, 
quebrados ou destruídos? 
Já sofreu pelo parceiro (a) recusa no pagar a pensão 
alimentícia ou de participar nos gastos básicos para a 
sobrevivência do núcleo familiar?  
 

     

Você já foi exposta a perigo de vida ou de saúde por pessoas 
responsáveis por você? Como por exemplo, privação de 
alimentação, cuidados básicos, trabalhos excessivos e 
inadequados, abuso de castigos e exposição à situações 
de vexames e constrangimentos. 

     

Quando criança ou adolescente, você foi submetida a 
condições de trabalho de risco, insalubres, noturnos, com 
ganhos ou não financeiros, que a impedisse de ter 
acesso a Educação e com jornadas ilimitadas?  
 

 Importante para a Entrevistadora: Proibição a menores de 
16 anos, salvo em caso de aprendiz de 14 a 16anos – 
ECA /1990. 
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Você já foi castigada ou constrangida por alguém na sua 
família, trabalho ou comunidade em geral, sob violência ou 
grave ameaça, causando-lhe intenso sofrimento físico ou 
mental? 

     

Você já foi recrutada, transportada, transferida, alojada ou 
acolhida, por outras pessoas sob ameaça, uso da força, 
coação, rapto, fraude, para fins de exploração (serviços 
forçados, escravatura, exploração sexual, prostituição e 
remoção de órgãos).  
Ex: promessas de trabalho; cursos; carreira de modelo, etc., 
que não eram verídicas e a colocaram em situação de risco. 

     

Outra:     
Caso não tenha passado por nenhuma das situações citadas, pular para 

pergunta 12 
 
 
 

(Questionar em que fase da vida aconteceu a primeira situação. Para quem respondeu mais de uma 
vez, quando foi a última. Para quem respondeu que foi em 2017, em que fase foi) 
EX: Você me disse que passou por algumas situações. Quando ocorreu a primeira, em qual fase de sua 
vida estava? E a última? E a que ocorreu em 2017? 
 

4. Em qual fase de sua vida? 
 

 4.1 4.2 4.3 

 1° Situação Última Situação 2017 

Infância (1 a 11 anos)    

Adolescência (12 a 17)    

Juventude (18 a 29)    

Adulta (30 A 59)    

Idosa (60 E +)    

 
 

5. Quem foi o autor da situação? 

(Questionar quem foi o agressor na primeira situação. Para quem respondeu mais de uma vez, quem 
foi o último. Para quem respondeu que foi em 2017, quem foi.) Podendo ser de Múltipla Escolha. 

 

 5.1 5.2 5.3 

 1° Situação Última Situação 2017 

Marido/ companheiro     

Namorado    

Ex- marido/ ex- namorado/ 
Ex- companheiro 

   

Irmão/ Cunhado    

Pai    

Mãe    

Tio/ Primo    

Filho/ Enteado    

Padrasto    
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Madrasta    

Amigo/Conhecido    

Outros        

    

 
 
 

(Questionar o motivo na primeira situação. Para quem respondeu mais de uma vez, qual foi o último. 
Para quem respondeu que foi em 2017, qual motivo.)Forma da entrevistada compreender a motivação.  

 
6. Qual a motivação da situação? 

 

 6.1 6.2 6.3 

 1° Situação Última Situação 2017 

Álcool    

Outras Drogas    

Ciúmes    

Traição conjugal    

Pedido de Separação    

Influências familiares    

Influência de amizades    

Dificuldade financeira    

Outros:    

 

 

 
 

7. Onde ocorreu? 

(Questionar sobre o local da primeira situação, da última e de 2017, caso existam) 

 

 7.1 7,2 7.3 

 1° Situação Última Situação 2017 

Residência    

Escola    

Bar    

Rua    

Trabalho    

Outro    

 
 
8. Você procurou ajuda em alguma Instituição?  

(Questionar sobre a procura de ajuda na primeira situação, na última e de 2017, caso existam.) 
 

 8.1 8.2 8.3 

 1° Situação Última Situação 2017 

Sim    

Não    
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8.1.Se sim, qual tipo de Instituição? 

(Questionar sobre o local de ajuda na primeira situação, na última e de 2017, caso existam) 

 

 9.1 9.2 9.3 

 1° Situação Última Situação 2017 

Conselho Tutelar    

Casa da Mulher Brasileira    

Delegacia Criança / 
Adolescente 

   

Delegacia Mulher    

Delegacia Genérica    

Unidades de atendimento da 
assistência 

   

Unidades de atendimento da 
saúde 

   

Outra    

 

 (Fazer as perguntas 09 e 10 apenas nos casos da entrevistada ter afirmado ter passado por alguma 
das situações no ano de 2017) 
 

 
9. Com relação a situação que aconteceu em 2017, você ainda tem convívio 

com o autor? 
 
 [     ] Sim    [    ] Não 
 

10.  Essa situação aconteceu mais de uma vez? 
 

  [     ] Sim   [     ] Não 
 

11. Você conhece alguma mulher que já sofreu algum tipo de violência? 
 
 [     ] Sim   [    ] Não 
 

11.1. Se sim, qual foi sua atitude? 
 
[     ] Denunciou 
[     ] Aconselhou a fazer a denúncia 
[     ] Aconselhou e a acompanhou em alguma instituição de ajuda 
[     ] Preferiu não se envolver 
[     ] Outra _______________________ 
 
 
 
 


