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Resumo: Na presente pesquisa buscou-se compreender a atual situação dos casos de 
feminicídio na Microrregião Geográfica de Londrina-PR, beneficiando a análise deste 
problema social com uma representação geográfica. Foram realizadas pesquisas sobre a 
temática, coletados dados por meio de pesquisa documental e gerados mapas com a 
disposição dos casos. Percebe-se que os crimes de feminicídio no recorte espacial 
escolhido ocorrem principalmente nos locais mais distantes das delegacias especializadas 
no atendimento à mulher e em regiões de menor IDH. A dificuldade em realizar a denúncia, 
a impunidade, a reincidência e o desconhecimento das medidas protetivas são os principais 
problemas a serem analisados. 

Palavras-chave: Geografia do Gênero; Geografia e crime; Mapas temáticos; Feminicídio. 

Abstract: This research intends to understand the current situation of femicide cases in the 
Geographical Microregion of Londrina-PR, benefiting the analysis of this social problem with 
a geographic representation. Were done researches about the subject, collected data 
through documentary research and generated maps with the disposition of the cases. It can 
be seen that the crimes of feminicide occur mainly in the most distant places of the police 
stations specializing in the care of women and in regions with a low HDI. The difficulty in 
carrying out the denunciation, impunity, recidivism and lack of knowledge about the 
protective measures are the main problems to be analyzed. 
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1. INTRODUÇÃO 

Acredita-se que os temas sobre gênero e criminalidade fogem dos estudos comumente 

considerados clássicos para a geografia, e muitas vezes erroneamente são vistos como um 

assunto novo entre as abordagens desta ciência. Porém, na geografia os estudos de gênero 

existem e vem se consolidando desde os anos 1980 (SILVA, 2009), envolvendo inicialmente 

os temas a respeito das desigualdades nos espaços de trabalho, entre outros. 

A relevância de tais abordagens envolvem tanto a contribuição da geografia com as demais 

ciências como também a evidenciação de que as relações sociais particularizam-se em 
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realidades sócio-espaciais, resultando e determinando um espaço caracterizado por 

relações assimétricas, instituídas pelos sujeitos ao longo da história. 

Neste sentido, percebe-se que a ciência geográfica sempre se interessou em discutir as 

relações de poder, sejam aquelas instituídas pelo Estado ou pelos detentores do capital e 

das classes privilegiadas. Entretanto, esquece-se que o poder também é exercido de outras 

formas, como ocorre no sistema patriarcal existente, o qual também produz relações de 

submissão e exploração. 

2. OBJETIVO  

Com a perspectiva de apontar outras formas de poder muitas vezes invisibilizadas, objetiva-

se evidenciar tais relações como resultantes de uma pratica social que ainda segrega as 

mulheres, centralizando este problema como um produto social que se imprime no espaço, 

inclusive na forma da pratica de crimes, como a violência, o homicídio e o feminicídio. Neste 

sentido, o objetivo da presente pesquisa é analisar a Microrregião Geográfica de Londrina-

PR neste contexto, evidenciando os casos de feminicidio no período de 2006 a 2014, 

espacializando as ocorrências e identificando os principais aspectos do crime. 

3. JUSTIFICATIVA  

Acredita-se que a discriminação e a violência contra a mulher são resultados de uma 

construção social de base patriarcal, que perpetua a misoginia e o machismo. Atualmente, 

os dados e índices dos crimes contra a mulher são expressivos, indicando a necessidade de 

discussões e debates que auxiliem na busca por uma sociedade mais justa neste sentido. 

Assim, a geografia auxilia e contribui com a discussão por meio do entendimento e da 

análise de como estas práticas se dão no território, seja através da disposição espacial dos 

casos e da avaliação e compreensão de sua dinâmica nas diversas escalas e categorias 

possíveis. 

4. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

A abordagem das questões de gênero, suas desigualdades e as recentes modificações em 

suas relações, almeja propiciar discussões e estudos sobre a dimensão dos problemas e 

desafios relacionados ao mesmo, avaliando este não como um fato natural e 

fundamentalmente biológico, mas como uma relação social estabelecida e constantemente 

remodelada, fator e efeito das dinâmicas sociais. 

Considerar o gênero como categoria de análise também se configura como uma tentativa de 

entender as disparidades entre homens e mulheres na cultura, nas sociedades, nas 

ocupações distintas e nas diversas impressões deixadas por eles no espaço. Algumas 
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abordagens a respeito visam a condição social da mulher para compreender porque as 

posições e as ocupações que esta realizava eram, em grande parte das situações, 

desvalorizadas frente às atividades desempenhadas pelos homens. 

Pretende-se, dessa forma, recolocar o debate no campo do social, pois é 
nele que se constroem e se reproduzem as relações (desiguais) entre os 
sujeitos. As justificativas para as desigualdades precisariam ser buscadas 
não nas diferenças biológicas (se é que mesmo essas podem ser 
compreendidas fora de sua constituição social), mas sim nos arranjos 
sociais, na história, nas condições de acesso aos recursos da sociedade, 
nas formas de representação. (LOURO, 2003, p.22) 

Joan Scott (1995) ressalta que é frequente nas análises e no entendimento das sociedades 

o referido pensamento dicotômico e polarizado a respeito dos gêneros, pois comumente se 

idealizam homem e mulher como polos contrários que convivem em uma lógica inalterável 

de dominação-submissão. A tentativa de abolir a perpetuação de tais pensamentos exigiria 

um processo de conscientização e de reflexão nos planos pessoal e coletivo, sendo uma 

ação de longo prazo, para que assim, as diversas identidades possam ser respeitadas e 

aceitas como múltiplas. 

Além disso, a oposição entre o masculino e o feminino e uma cristalização das percepções 

sobre o que é atribuído ao homem e a mulher, geram as diversas desigualdades 

relacionadas aos gêneros que existem na sociedade, como por exemplo, nos serviços 

domésticos: 

                                      A execução das tarefas no âmbito familiar é vista pelos homens como 
trabalho feminino apropriado, não-remunerado, obrigação “natural” feminina, 
“ato de amor” para com o esposo e os filhos, sendo pouco valorizado na 
sociedade de mercado. (SILVA, 2009, p. 34) 

Outra disparidade evidente, por exemplo, é referente aos espaços de trabalho, em que, em 

média, os homens ganham maiores salários em relação às mulheres. Tais diferenças 

também são observadas no que se refere a chefia das famílias, uso do tempo, e inclusive, 

em relação aos casos de violência (BRASIL, 2016). 

Tratando-se especificamente do local em que sucedem-se as agressões físicas, percebe-se 

que 80% dos homens que passaram por este tipo de violência sofreram-na em um local 

público, enquanto somente 12,2% foram agredidos nas próprias residências. Já 43,1% das 

mulheres vítimas de agressão física vivenciaram-na em suas residências, e 49% 

encontravam-se em lugares públicos (IPEA, 2011). 

Os presentes índices demonstram uma provável quebra da percepção de segurança no 

espaço doméstico (ou da segurança propriamente dita), intensificada quando se percebe 

quais são os autores destas agressões. Entre os homens, 46,4% dos agentes eram pessoas 

desconhecidas, contudo, apenas 2% eram cônjuges ou ex-cônjuges, e 5,7% eram pessoas 

da família. Já para 26% das mulheres, a violência era praticada pelos próprios parceiros ou 
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ex-parceiros, e para 11,3%, por algum familiar. Mesmo que em grande dimensão (29%), a 

agressão física de mulheres por pessoas não conhecidas é menos expressiva que a de 

homens. 

Percebe-se que as desigualdades de gênero permeiam diferentes espaços e relações, 

sejam eles domésticos, trabalhistas e de educação, sendo que cada um destes interfere e 

influencia os demais. Transformações nas concepções a respeito do que é permitido aos 

homens e as mulheres, do que é estabelecido como predominantemente feminino ou 

masculino é imprescindível na busca pela transformação e diminuição das diferenças que 

prejudicam as mulheres, assim como os homens em certos casos. 

A geografia pode auxiliar na compreensão e reflexão de qual o papel das mulheres no 

processo de transformação e formação dos diferentes espaços. Isto porque, ao longo de sua 

existência, a geografia produziu a invisibilidade destas, sendo importante considerar que 

homens e mulheres se posicionam de maneiras diferentes no mundo, e assim, suas 

relações com os lugares são diferentes do mesmo modo, havendo a necessidade de uma 

abordagem que considere tais diferenças (SILVA, 2009). Além disso, essas disparidades 

são consequência de um contíguo de fatores que revelam a opressão feminina pelos 

homens em diversos locais e em diferentes tempos. 

Assim, conforme afirma SILVA (2011), os estudos sobre as relações de gênero servem 

como categoria de análise ao problematizar as disparidades hierárquicas provenientes das 

diferenças apreendidas entre os gêneros e estabelecidas social e culturalmente, sendo, ao 

mesmo tempo, um instrumento político importante para desconstruí-las, inclusive no âmbito 

geográfico. 

No âmbito familiar e privado, nas micro-relações, o poder não só existe como articula 

grandes estratégias de exercício, tais como a violência física; a violência sexual; a violência 

psicológica; violência moral; e a violência patrimonial (destruição de patrimônio e 

documentos, violação de correspondência, apropriação indébita etc.). 

Todavia, esse projeto de dominação-exploração das mulheres, que é expresso 

cotidianamente como se fosse algo “natural”, da ordem social e veiculado nos discursos e 

nas práticas, é também um exemplo de violência simbólica, praticado através de um 

pensamento que impede e limita a participação de órgãos públicos e outras entidades no 

combate das formas de violência que ocorrem sobretudo no espaço doméstico, o qual se dá 

através de conceitos construídos socialmente. 

Isto explica porque inúmeras pesquisas demonstram o espaço doméstico como o local onde 

a maior parte das agressões contra mulheres ocorre. Segundo Barsted (1998), isto acontece 

graças à cumplicidade e indiferença da sociedade para com a violência que ocorre no 
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interior da família, que, muitas vezes, acaba por se constituir em um espaço de arbítrio e de 

violência. Assim, a violência doméstica é legitimada por uma ordem patriarcal de 

organização familiar, na qual a dominação masculina é vista como natural (DINIZ, 1999).  

A naturalização e privatização da violência dificultam uma atitude de resistência e ruptura, 

por parte da mulher, com a situação vivenciada. A superação da violência implica uma 

revisão de valores, crenças e atitudes socialmente estabelecidas em todos os estratos 

sociais, já que as diversas formas de violência de gênero estão presentes nos espaços de 

trabalho, domésticos e públicos. 

A última expressão da violência de gênero é a morte. Os assassinatos de mulheres como 

consequência de misoginia, ou seja, pelo fato de serem mulheres, e machismo, são 

chamados feminicídios ou femicídios. Tais crimes são na maior parte das vezes praticados 

por homens, sobretudo parceiros ou ex-parceiros, e decorrem de situações de abusos no 

domicílio, ameaças ou intimidação, violência sexual, ou em condições em que a mulher tem 

menos poder ou menos recursos que o homem. No Brasil, o crime foi compreendido no 

Código Penal através da lei 13.104/2015, decorrência do documento final da Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher, em 2012. Deste modo, o artigo 

121 do Código Penal foi alterado e o crime de feminicídio acrescentado ao rol de homicídio 

qualificados, assim como no de crimes hediondos. 

De acordo com o documento Mapa da Violência de 2015, baseado em informações do 

Sistema de Informações de Mortalidade – SIM (WAISELFISZ, 2015), no ano de 2013, no 

Brasil, ocorreram 4.762 feminicídios, sendo 50,3% deste total cometido por algum familiar da 

vítima. Tal índice representa em torno de sete feminicídios diários, em que o autor do crime 

foi um familiar. Por outro lado, 1.583 mulheres foram mortas pelo parceiro ou ex-parceiro, o 

que representa 33,2% do total de feminicídios nesse ano, e representando quatro mortes 

diárias. Estes índices seguem o padrão de casos de violência contra a mulher, em que os 

pais, irmãos e filhos figuram entre os principais agressores, logo à frente dos parceiros e ex-

parceiros das vítimas. 

Entre os anos de 2003 e 2013 calcula-se um índice de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres 

no Brasil, e segundo estudos da Organização Mundial da Saúde. Segundo estudo do IPEA 

(GARCIA; FREITAS; SILVA; HÖFELMANN, 2013), no Brasil não existem dados e 

estimativas nacionais sobre o número de mulheres assassinadas por motivo de seu gênero, 

sendo considerado o total de mortes de mulheres por agressões como o número 

aproximado de feminicídios. Tais informações são disponibilizadas oficialmente no Sistema 

de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde.  
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Entretanto, a cobertura do SIM em todo o país é de 93%, sendo que 7% de todos os óbitos 

não estão presentes no sistema. Outro problema é referente a parte das mortes por 

violência ser considerada como evento de intenção indeterminada, o que também dificulta a 

elaboração de índices e estimativas sobre o crime de feminicídio. 

Ainda segundo o IPEA (GARCIA; FREITAS; SILVA; HÖFELMANN, 2013), no país foram 

registrados, em números absolutos, 13.071 feminicídios entre os anos de 2009 e 2011. O 

estado do Espirito Santo é onde mais ocorreram os crimes, mas é a região nordeste que 

apresentou as maiores taxas no período, como pode ser observado na imagem 1. 

Imagem 1 - Distribuição dos índices de feminicídio por 100 mil mulheres em Unidades da Federação 

(2009 a 2011) 

 

Fonte: IPEA, 2013. 

As disparidades regionais relacionadas aos índices podem significar padrões diferentes de 

feminicídios, que possuem relação com certa aceitação cultural da violência contra a mulher 

e sua ocorrência. Contudo, na região de maiores taxas, é possível observar índices menores 

em alguns estados. Tal fenômeno pode ser atribuído à ocorrência dos óbitos por si só, como 

igualmente a fatores relacionados à cobertura do SIM, que podem resultar em erros nas 

taxas pela falta de informação sobre os óbitos.  

As diferenças na qualidade das informações dos registro de mortes entre as regiões do país 

é reconhecida pelos órgãos que compilam os dados. Falhas na cobertura e a condição do 

sistema podem esclarecer a ressalva de que algumas Unidades da Federação localizadas 

nas regiões Nordeste e Norte, como Piauí, Maranhão e Amazonas, exibiram taxas menores 
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em relação aos demais estados destas regiões (GARCIA; FREITAS; SILVA; HÖFELMANN, 

2013).Além disso, a eficácia da lei Maria da Penha (Lei 11.340), pode ser diferente entre os 

diversos estados do país, onde a localização das DEAMs devem ser distantes das vítimas 

de violência e possivelmente muitos casos de agressão não são denunciados por elas. 

A impunidade é um dos principais fatores que permitem a continuação, e inclusive, o 

aumento dos casos de violência contra a mulher e de feminicídio. Esta prevalece nos 

homicídios dolosos em geral, pois estima-se que no Brasil a elucidação dos crimes de 

homicídio varie entre 5% e 8% (WAISELFISZ, 2015).   

Neste sentido, os casos de feminicídio também não devem fugir à regra. A banalização e 

aceitação da violência contra a mulher na sociedade em que vivemos, marcadamente 

patriarcal, explica e até mesmo dá “autorização” para que o homem cometa a violência com 

a justificativa de castigar e corrigir os comportamentos femininos que transgridam o papel 

esperado de mãe, de esposa e de dona de casa.  

Essa “lógica” igualmente ocorre em casos onde a violência é desempenhada por 

desconhecidos contra mulheres consideradas “transgressoras” do papel ou conduta 

culturalmente esperadas e/ou impostas a elas. Em ambas as situações, acusa-se a vítima 

pela agressão sofrida, seja por esta não exercer o papel doméstico que lhe foi imposto, seja 

por “gerar” a agressão dos homens nas ruas ou outros lugares públicos. 

Neste contexto, a geografia consegue abordar a criminalidade de maneira abrangente, 

suprindo certas lacunas existentes. É por meio deste tipo de abordagem que é possível 

apontar o espaço da criminalidade, demonstrando a forma que este se configura no espaço 

geográfico socialmente construído.Conforme coloca Diniz (2004), a ocorrência no tempo e 

no espaço de tais eventos não se dá de forma homogênea. Existem modelos espaciais 

característicos relativos às várias modalidades de crime violento, determinando uma clara 

geografia do crime. 

A análise espacial possibilita contribuir com o desenvolvimento de diversas pesquisas, e do 

mesmo modo, proporciona a elaboração de percepções especificas. Neste sentido, 

considera-se que os crimes e a violência podem ser condicionantes de mudanças e 

reorganização espacial – ou seja, ambos transformam o espaço e seus significados. 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

O recorte espacial escolhido para a presente pesquisa é a Microrregião Geográfica de 

Londrina, definida pelo IBGE. Em Londrina, principal município, não existe fonte de dados 

de livre acesso que contenham informações exatas sobre a violência contra a mulher e seus 

desdobramentos. Segundo a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres de 
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Londrina, as informações sobre violência de gênero ainda precisam ser sistematizados e 

unificados, pois as diversas secretarias, centros e delegacias especializados no problema 

possuem seus próprios dados e ainda não os compartilham entre si. 

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, o IML oferece serviços de 

Polícia Científica na área de Medicina Legal, e portanto possui informações e dados 

relacionados a diversos tipos de mortalidade. Assim, durante os meses de agosto e 

setembro de 2015, foi realizada no local uma pesquisa documental a respeito de todas as 

mortes de mulheres por causas externas no período de 2006 a 2014, sendo filtrados os 

casos de homicídio e feminicídio, os quais foram diferenciados entre si de acordo com as 

informações disponibilizadas.  

O programa Philcarto 5.75 foi o escolhido para a espacialização dos dados. Para isto, 

obteve-se a base de dados referente ao município e área urbana de Londrina, a qual foi 

modificada através da ferramenta Adobe Illustrator, que permitiu o desenho e a introdução 

de códigos referentes aos bairros de Londrina, introduzidos também nas planilhas com 

informações sobre feminicídio. Assim, o cruzamento destes gerou os mapas presentes no 

estudo e indispensáveis à analise geográfica sobre a temática. 

Por fim, a pesquisa teórica, documental e a análise dos índices, informações e mapas 

obtidos, resultou no estudo a respeito dos casos de feminicídio em Londrina-PR. 

6. RESULTADOS OBTIDOS  

Por meio da pesquisa documental no IML de Londrina, foi possível obter dados e 

informações sobre os diversos tipos de mortalidades por causas externas em todos os 

municípios da região metropolitana, e ainda, de outras localidades. Optou-se a coleta de 

dados a partir de 2006 – ano em que foi promulgada a lei 11.340 –, para que se verificasse 

o comportamento dos índices já sob a lei instituída. 

Para compreender o contexto em que Londrina se encontra, optou-se pela espacialização 

dos crimes de feminicídio na microrregião a qual ela pertence, que inclui os municípios de 

Cambé, Ibiporã, Rolândia, Tamarana e Pitangueiras. Ao considerar os índices de feminicídio 

destes municípios por 100 mil habitantes, a principal evidencia é que Londrina possui os 

indicadores mais baixos da microrregião, juntamente com Ibiporã e Pitangueiras, o oposto 

do município de Tamarana, que apresenta o maior coeficiente (tabela 1). 

Tabela 1 – Feminicídios na microrregião geográfica de Londrina (2006 a 2014) 

Municípios Número de feminicídios 100mil/hab 

Cambé 19 18.44 

Ibiporã 6 11.47 

Londrina 50 9.88 

Pitangueiras 0 0.00 
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Rolândia 11 17.37 

Tamarana 4 29.19 

Total 90  

                             Fonte: IML Londrina. Org. Jéssica C. Pizaia, 2016; 

Percebe-se que em nove anos o número de feminicídios na microrregião seguiu uma média 

de dez crimes por ano em todo o período analisado. Número muito inferior àquele 

considerado no estado do Paraná, que só entre os meses de março de 2015 e março de 

2016 registrou 109 denúncias, com uma média de nove assassinatos do tipo a cada 30 dias 

(RAMOS, 2016). Assim, considera-se que a microrregião possui índices pequenos se 

comparado com o restante do estado. 

A distribuição dos casos de feminicídio permite compreender a situação e dinâmica atual 

dos municípios no que se refere à pratica dos crimes, o que está presente na imagem 2. 

Imagem 2 – Distribuição dos casos de feminicídio na Microrregião Geográfica de Londrina-PR (2006 
a 2014) 

 

Fonte: IML Londrina. Org.: Jéssica C. Pizaia 

O município de Londrina, diferente dos demais da microrregião geográfica, possui uma 

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), a qual executa os processos de 

prevenção, amparo e investigação dos crimes de violência contra as mulheres. Portanto, 

aquelas que vivem no município e sofrem de violência doméstica ou de gênero, tem mais 

próximas de si a delegacia especifica em que podem buscar ajuda, apoio e proteção judicial 

contra o agressor.  
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Deste modo, acredita-se que as mulheres que sofrem os diversos tipos de violência de 

gênero em outros municípios, – os quais não contam com a DEAM – tem mais dificuldade 

de encontrar a orientação necessária, principalmente pela distância em que a DEAM se 

encontra de sua residência e devido à dificuldade de locomoção, - envolvendo questões que 

abarcam inclusive a qualidade dos serviços de transporte públicos de cada um dos 

municípios da região até a delegacia da mulher de Londrina. 

Entre todos estes, se encontram mais distantes da área urbana de Londrina os municípios 

de Pitangueiras (56,5 km) e de Tamarana (61,5 km). O transporte público responsável pela 

locomoção entre estes locais até Londrina é realizado poucas vezes por dia. 

 Neste sentido, a distância entre as vítimas que vivem nestes municípios em relação a 

delegacia da mulher de Londrina, se torna um empecilho quando precisa-se denunciar o 

agressor e obter a proteção judicial, pois o atendimento nas DEAMs é estruturado e 

organizado de maneira a deixar a vítima mais confortável e menos constrangida ao realizar 

a denúncia e solicitar as medidas necessárias para o caso. 

Além disso, alguns veículos de informação já denunciaram a falta de sensibilização dos 

agentes públicos ao tratarem destas ocorrências, ao investigar os crimes e ao atender as 

vítimas. Segundo o jornal Folha de Londrina de 10 de março de 2016, a promotora Mariana 

Bazzo do Ministério Público do Paraná afirma que falta maior capacitação dos profissionais 

de segurança pública e nas diversas áreas do direito, pois esta seria uma saída para o 

melhor acolhimento e apoio às vítimas (RAMOS, 2016). 

Desta forma, é provável que muitas mulheres de outros municípios busquem ajuda nas 

delegacias de polícia civil de suas cidades, que muitas vezes não oferecem o apoio, 

orientação e acolhimento necessários às vítimas de agressão, resultando em circunstâncias 

nas quais a mulher se encontre em situação de repetição dos atos de violência. 

Os maiores coeficientes de feminicídio na microrregião geográfica de Londrina também 

podem ter certa relação com o IDH-M dos municípios. Conforme dados do Atlas de 

Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), Tamarana possui o pior IDH-M (0,621 – médio), 

e está abaixo dos demais coeficientes com uma disparidade significativa. O pior 

componente do índice do município é em Educação (0,460), que encontra-se abaixo de 

Pitangueiras, o qual possui o segundo pior índice neste quesito (0,634) e IDH-M de 0,710. 

Em relação aos demais, todos possuem IDH-M superior a 0,720 e índice do elemento 

Educação acima de 0,640. 

Assim, a qualidade de vida da população, principalmente, e outros fatores relacionados a 

educação, podem ter influência no número de denúncias das mulheres contra as agressões 

sofridas e nas possibilidades existentes e consideradas por elas para sair desta condição. 
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Visualizar a evolução das ocorrências do crime conforme o tempo também é importante 

para compreender qual a tendência de ocorrência do crime de feminicídio na microrregião e 

se todo o sistema que tem sido implementado de proteção e prevenção dos crimes tem tido 

resultados (gráfico 1). 

Gráfico 1 – Evolução dos casos de feminicídio na microrregião geográfica de Londrina (2006-2014) 

 

                              Fonte: IML Londrina. Elaboração: Jéssica C. Pizaia, 2016; 

Percebe-se que no ano de 2006, quando a Lei 11.340 foi implementada, o crime de 

feminicídio ocupou uma das mais baixas posições no período, atingindo o pico três anos 

depois em 2009, e permanecendo em queda nos anos posteriores, com exceção ao ano de 

2012. Tal fato demonstra que, apesar de todos os problemas que ainda devem ser 

aprimorados, as políticas estabelecidas pela lei Maria da Penha tem trazido resultados 

positivos por amenizar os casos de violência e a reincidência dos mesmos, fatos que muitas 

vezes são motivadores do assassinato da mulher. 

Desta forma, para que os indicadores continuem em queda, é importante que as ações da 

Lei 11.340 continuem sendo aperfeiçoadas, assim como a qualidade de vida da população, 

principalmente no que se refere à educação. Discutir a violência de gênero desde a escola é 

essencial para que o machismo e aceitação de toda a condição vivenciada pelas mulheres 

não se perpetue. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A violência contra a mulher é uma realidade caracterizada por questões simbólicas e 

culturais, e que tem em seu contexto geográfico um agravante importante na implementação 

de suas políticas de enfrentamento, pois muitas mulheres vítimas não encontram 

atendimento próximo ao local de agressão. Neste sentido, considera-se que a violência 

contra a mulher não é limitada a certo meio e atinge mulheres de diferentes raças, idades e 

condição social. 

Acredita-se que os esforços do poder público, da Justiça e de toda a organização das 

delegacias comuns e DEAMs são imprescindíveis, principalmente melhorando e ampliando 

os serviços da delegacia da mulher baseando-se no que já é disposto pela lei 11.340. Além 
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disso, a melhora nas condições de vida das pessoas, a discussão sobre gênero desde a 

escola e a difusão das informações sobre os direitos das mulheres também precisam ser 

concretizadas para que a violência de gênero e o feminicídio deixem de se perpetuar. 
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