
Esta pesquisa trata da violência contra a mulher vítima e aborda os homicídios tentados ou 

consumados na perspectiva das relações de gênero. A violência contra a mulher vem ganhando 

espaço nas pautas governamentais e sociais devido a magnitude do problema. O tema é relevante 

considerando as novas configurações que o mundo vem adquirindo ao longo das décadas, 

principalmente com a expansão da luta pelos direitos das mulheres, busca pela igualdade de sexos 

e influência dos movimentos sociais. Neste contexto, a pesquisa tem com objetivo geral 

conhecer, caracterizar, descrever e analisar a violência contra a mulher vítima de homicídio 

tentado ou consumado no município de Rio Grande, Rio Grande do Sul, no período de 2006 a 

2011. Busca descrever o perfil das vítimas, caracterizando a tipologia do crime de homicídios, as 

relações de gênero envolvidas e o espaço social em que ocorrem. A metodologia do estudo é 

quantitativa e segue orientação da epidemiologia descritiva. A área de estudo é o município de 

Rio Grande. A escolha pelo referido município deu-se a partir de uma demanda da SSP/RS que 

apontou como relevante local de estudo devido à alta criminalidade e porte do município. A 

coleta de dados ocorrerá no Sistema de Consultas Integradas (SCI) nos Boletins de Ocorrências 

da Polícia Civil. Será realizada por meio de pesquisa documental no SCI, considerando varáveis e 

dados socioeconômicos e demográficos. A população do estudo é composta por todas as 

mulheres do município que durante os anos de 2006 a 2011 registraram  Boletim de Ocorrência 

junto a Polícia Civil como vítimas de tentativa de homicídio ou homicídio consumado. A escolha 

pelo período de 2006 a 2011 se justifica pela implantação da Lei 11.340 (Lei Maria da Penha) 

desde 2006. Busca-se analisar se essa implantação se configura em efetivo impacto no aumento 

dos registros já que trata-se de um avanço legal para combater a violência contra mulher. As 

variáveis serão tratadas em planilha Excel e são selecionadas de acordo com a importância e 

relevância para se conhecer as características do homicídio contra mulher. A análise e 

interpretação dos dados basear-se-á na codificação, tabulação e análise estatística. Ao final, com 

os dados obtidos da pesquisa quantitativa, os resultados serão discutidos no diálogo com a 

bibliografia especifica. 

A pesquisa está em desenvolvimento, em fase de coleta de dados, com a perspectiva de 

realização do relatório final em dezembro de 2012. 

 

 


