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RESUMO 

 

A sociedade atual ainda guarda resquícios de um pensamento conservador, em que um 

sistema social de inferioridade da mulher ainda é visto de forma naturalizada. Em resultado a isto, 

as mulheres são consideradas como um grupo vulnerável, uma vez que está exposta a riscos pelo 

gênero e sujeitas a ausência de infraestruturas que promovam suporte de amparo e proteção. 

Desta forma, este trabalho procura mostrar o fenômeno da violência contra a mulher nas 

mais diversas faces, objetivando analisar de forma geral o grau de vulnerabilidade que a mulher se 

encontra no estado do Rio de Janeiro, de acordo com a suscetibilidade à violência e o alcance das 

redes de proteção.  
 Para isto, buscaremos analisar os principais tipos de violência que são desempenhadas e sua 

distribuição no estado, buscando identificar os municípios onde a mulher estaria mais exposta ao risco. 

Em paralelo, serão identificados os locais com maior infraestrutura de proteção, as chamadas Redes de 

Proteção a Mulher, a fim de se promover uma análise final do grau de vulnerabilidade da mulher no 

estado do Rio de Janeiro. 
 

INTRODUÇÃO 
 

 Na sociedade moderna, em que os valores patriarcais e machistas ainda são fortemente 

presentes e impregnados em nossas atitudes pessoais e interpessoais, a mulher é identificada como 

principal vítima da violência psicológica, física e sexual, sendo elas com motivações de caráter 

sexista, revelando-se assim como um grupo vulnerável.  
 Atualmente, o Brasil se coloca como um caso crítico, ocupando atualmente a sétima 

colocação do ranking mundial de homicídios de mulheres
1
. Por outro lado, o governo brasileiro tem 

tomado iniciativas com a finalidade de reduzir tais cifras, como por exemplo, a criação da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) em 2003.  

 Dentro deste contexto, a maneira com que estas políticas e infraestruturas foram 

implementadas tiveram caráter diferenciado de acordo com a capacidade de gestão e de recursos 

dos estados. O Rio de Janeiro se destaca no que tange a estas políticas de prevenção e combate da 

violência contra a mulher, através da criação de órgãos e serviços especializados. Esta relação entre 

os órgãos, as instituições e a sociedade civil, objetivando uma possível redução da violência contra 

a mulher e o seu amparo, compõe o que chamamos de Redes de Proteção à Mulher. 

 Desta maneira, esse trabalho tem como objetivo analisar de forma geral o grau de 

vulnerabilidade que a mulher se encontra no estado do Rio de Janeiro, de acordo com a 

suscetibilidade à violência e o alcance da Rede de Proteção à Mulher. Além disso, objetiva-se, de 

maneira mais específica, identificar os municípios de ocorrências de maior violência contra a 
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mulher, (como a violência física, sexual, psicológica, o estupro, e os homicídios) e entender o papel 

das políticas públicas enquanto mecanismos de inibição ou combate a essa violência. 
 Para a operacionalização da pesquisa, extraíram-se dados do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN) no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), referentes aos casos de violência cometida contra a mulher, onde foram incluídos 

casos de assédio sexual, estupro, homicídios, violência psicológica, moral, física e sexual. A partir 

desses dados foi calculada a taxa de cada uma dessas violências para cada 100 mil mulheres, que é a 

metodologia usada pela OMS para calcular taxas epidêmicas
2
. Para esses dados foram pegos os 

anos de 2010 a 2012, período escolhido pelo fato de que o calculo da taxa para apenas um ano pode 

deformar o resultado se houver um ano com um alto número de casos, e por ser posterior à lei que 

redefine o estupro em 2009
3
. Utilizaram-se também dados da SPM, com as informações das 

localizações de hospitais, delegacias e juizados exclusivos às mulheres, a fim de identificar os 

investimentos e políticas voltadas para reduzir a violência. A partir destes, foram elaborados tabelas 

e mapas que permitiram a análise e compreensão do fenômeno estudado. 
 

VIOLÊNCIA E MULHER NO RIO DE JANEIRO 
 

A problemática da violência contra a mulher, durante muito tempo, foi negligenciada por 

parte das políticas públicas, não obtendo a visibilidade que lhe era precisa. A partir da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção do Pará, 

1994) e a Conferência Mundial Sobre a Mulher (Beijing, China 1996), a questão da “violência 

contra a mulher” recebeu uma projeção maior nas discussões internacionais, a diferenciando dos 

demais tipos de violência, atentando ao fato do gênero poder ser um fator definidor da causa da 

violência.  
Segundo o Artigo 1 e 2 da Convenção do Pará, a violência contra a mulher deve ser 

entendida como “qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado”, 

incluindo violência física, sexual e psicológica. 
 Todavia, apesar de diversos tipos de violência serem conceituadas pela lei, se mostra uma 

tarefa árdua categorizar e definir a violência sentida pelas vítimas, como destacado por Emery e 

Laumann-Billings (1998), enfatizando a dificuldade de conceituação por se tratar de um fenômeno 

que varia também de acordo com o julgamento social. A pluralidade de significações impediria 

reduzir este fenômeno a apenas uma definição. A violência, então, deve ser delimitada por aquele 

que a sofre. A partir desta visão, pode-se destacar a importância da escolha do banco de dados do 

DATASUS, uma vez que são informações recolhidas pelo relato da vítima.  
 

Violência Psicológica e Moral 
 

A violência psicológica é identificada, comumente, como a primeira violência sofrida pela 

mulher, em especial, no âmbito da vida privada. O termo foi legitimado na literatura feminista como 

parte de um processo para dar maior visibilidade à violência cotidiana sofrida pela mulher 

(Azevedo; Guerra, 2001), uma vez que esta funciona como porta de entrada para encadeamento de 

outros tipos de violência contra a mulher. Isto porque, como mostra Paim (2006, p.10), “antes do 

agressor poder ferir fisicamente sua companheira, precisa baixar a autoestima dela de tal forma que 

ela tolere as agressões.” 
Como exposto por Silva, L.L. et al.(2007), “este movimento da violência é sutil e, muitas 

vezes, imperceptível para ambos – agressor e vítima – e, com frequência, a vítima tende a justificar 

o padrão de comportamento de seu agressor, o que a torna, de certa forma, conivente com ele.” Isto 

explicita o fato deste tipo de violência não ser facilmente identificada pela própria vítima.  
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A abordagem utilizada neste estudo se embasa na legislação brasileira, que define, segundo 

o Artigo 7º, item II, da Lei Maria da Penha, a violência psicológica 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. Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 

2006). 
 

Já a Violência Moral, neste mesmo Artigo, item V, é conceituada como “qualquer conduta 

que configure calúnia, difamação ou injúria.” (BRASIL. Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006). 

Aponta-se que o SINAN, em seu banco de dados, agrupa estes dois tipos de violência, pois 

considera que a violência moral está incluída no universo da violência psicológica, apesar de, 

conceitualmente, as diferenciar.  
A partir da discussão levantada, se destaca a relevância em quantificar os casos de violência 

psicológica/moral a fim de evidenciar a distribuição espacial deste fenômeno (Mapa 1), que irá 

compor o diagnóstico final das áreas mais susceptíveis. 
 
Mapa 1 – Violência Psicológica/Moral contra Mulheres no estado do Rio de Janeiro (2010-2012) 

 
Fonte: DATASUS (2010-2012). Elaborado pelos autores. 

 

 A partir da análise dos dados é possível observar um alto número de denúncias de violência 

psicológica e/ou moral em todo o estado do Rio de Janeiro. Sua alta frequência mostra que esse tipo 

de violência tem sido muito comum. Ela indica que o patriarcalismo e o machismo se fazem muito 

presentes, pois eles usam a violência psicológica como um instrumento para tentar estabelecer uma 

posição de dominância em relação a mulher, além de torná-lo normalizado pela sociedade. Por 

outro lado mostra que ela tem sido reportada, muito provavelmente sem corresponder a sua 



totalidade, mas, como apresentado por outros autores, é uma violência com maior dificuldade para a 

identificação e a denúncia. 
 Ao comparar a taxa do Rio de Janeiro, que é de 20 vítimas a cada 100 mil mulheres, com a 

do Brasil, de 24,7 a cada 100 mil, indica que o estado tem um menor volume desse tipo de 

violência, o que pode estar atrelado ao fato de que é um dos estados com maior desenvolvimento 

social do país. 
 Por outro lado alguns dos municípios do estado possuem taxas muito altas de casos desse 

tipo de violência. Verificamos que 33 dos 92 municípios estão acima da taxa de 10 ocorrências a 

cada 100 mil mulheres, o que foi considerado um valor alto, quando comparado com os outros tipos 

de violência. Além disso, 19 destes estão acima da média nacional, e ainda com municípios como 

Porto Real, Macaé, Piraí, Itaperuna e Petrópolis, que ultrapassam a marca de 65 casos de violência 

psicológica a cada 100 mil mulheres. Petrópolis, além de ser município com maior taxa, tem o 

maior número absoluto de registros durante o período, ultrapassando, inclusive, a cidade do Rio de 

Janeiro, mesmo com a população de mulheres muito menor (aproximadamente 155 mil contra 3,360 

milhões) 
4
. 

 

Violência Física 
 

Em grande parte dos casos, como já exposto, a violência física surge como um estágio 

posterior à violência psicológica, inclusive acarretando na criação de um ciclo de violência contra a 

mulher. Apesar de, para a vítima, os sinais de sua ocorrência serem mais claros, muitas vezes, por 

uma questão de constrangimento e de opressão da ação sofrida, as vítimas não a expõem, tanto no 

contexto público como no privado.  

 A Lei Maria da Penha criada em 2006, além de ser a principal defesa legislativa da mulher 

contra casos de violência doméstica e familiar, funcionou como meio de difusão para as mulheres 

sobre seu direito a defesa e deslegitimação das agressões sofridas, dando uma maior amplitude aos 

seus direitos nos diferentes contextos. Em seu Artigo 7º, Item I, a violência física é pontuada como 

“qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal”. (BRASIL. Lei nº 11.340, de 07 

de agosto de 2006). 

No mapa abaixo (Mapa 2), é apresentada a espacialização dos casos de violência física 

contra a mulher. Como destacado anteriormente ela terá grande importância para a análise e maior 

aprofundamento no conhecimento acerca da violência contra a mulher, pois ainda tem vínculo 

muito forte com o patriarcalismo, que crê em uma normalidade na agressão à mulher. 
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Mapa 2 – Violência Física contra mulheres no estado do Rio de Janeiro (2010 – 2012) 

 
Fonte: DATASUS (2010-2012). Elaborado pelos autores. 

 

 Pode-se observar a discrepância entre a taxa de violência física frente às demais analisadas 

aqui. Isto pode se explicado por ter um maior número de denúncias em relação a esse tipo de 

violência, devido então a maior efetividade das políticas e um maior foco das campanhas 

publicitárias frente a este caso. 

 Ao se observar o estado do Rio de Janeiro, como um todo, é possível observar uma alta taxa 

de ocorrência, com 37,4 casos a cada 100 mil mulheres. Entretanto ela ainda está muito abaixo da 

taxa nacional, que é de 51 ocorrências a cada 100 mil mulheres, que é um valor altíssimo, e que 

coloca a violência física como a mais comum contra a mulher. 

 Apesar dessas altas taxas apresentadas, a maior parte dos municípios do estado está com 

uma taxa bem inferior a do estado e a do país. Ao total, 57 dos 92 municípios estão na classe mais 

baixa definida – com menos de 25 ocorrências a cada 100 mil mulheres. Porém, há uma grande 

concentração dos casos de violência física em poucos municípios. São 21 municípios que estão 

acima da média nacional, sendo 11 desses estando na faixa acima de 100 casos a cada 100 mil 

mulheres, muito acima do que pode ser considerado razoável.  

 Importante também destacar que os municípios de Porto Real, Macaé, Piraí, Itaperuna e 

Petrópolis, assim como nos casos de violência psicológica, figuram entre os municípios com maior 

taxa, sendo o último, novamente, o maior, com o impressionante número de 402 ocorrências a cada 

100 mil mulheres. Isso mostra que, assim como afirmado por outros autores, há uma grande 

articulação entre a violência psicológica, utilizada como forma de causar maior constrangimento, e 

a violência física, que é usada para tentar estabelecer um maior controle sobre a vítima e também 

para oprimir a mesma, tentando impedir sua denúncia. 
 
 
 
 



Assédio Sexual, Estupro e Violência Sexual 
 

A violência sexual abarca em si outras formas de violência, como o assédio sexual, o 

estupro, o tráfico de mulheres, o matrimônio forçado, etc. Devido a sua abrangência, na sua 

conceituação segundo a Lei Maria da Penha, Artigo 7º, item III, a violência sexual fica entendida 

como: 
[...] qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual 

não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sexualidade, que impeça de usar qualquer 

método contraceptivo ou que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 

mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 

direitos sexuais e reprodutivos. (BRASIL. Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006) 
 

Tamanha abrangência dessa categoria visa enquadrar os mais diferentes tipos de violência 

relacionados à sexualidade da mulher, protegendo-a, principalmente, nos casos domésticos e 

familiares desse tipo. Assim como nos outros casos de violência contra a mulher, o constrangimento 

que muitas vítimas sentem e a proximidade parental ou, até mesmo, trabalhista com o acusado 

acabam por funcionar como inibidores das denúncias. 

 Por questões operacionais do trabalho, além dos casos relacionados à violência sexual de 

forma geral (Mapa 3), buscou-se quantificar e espacializar também os casos de assédio sexual
5
 

(Mapa 4) e estupro
6
 (Mapa 5) para um melhor panorama desses tipos de violência no estado. Dessa 

forma, projeta-se a construção de um diagnóstico da violência sexual mais detalhado e completo. 
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 O assédio sexual compõe o quadro das violências que uma mulher pode sofrer, compreendendo constrangimentos 

verbais, morais e físicos, podendo se valer de vantagens de posição profissional ou hierarquia. O Art. 216-A acresce o 

Decreto-Lei no 2.848, do Código Penal, e conceitua o assédio sexual como: “Constranger alguém com o intuito de obter 

vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência 

inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”. 
6
 O estupro, segundo a Lei 12.015 de 07 de agosto de 2009 em seu artigo 213, passa a ser entendido como o ato de 

“constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele 

se pratique outro ato libidinoso”. O SINAN ainda inclui a “conjunção carnal (penetração peniana ou de outro objeto no 

ânus, vagina ou boca), independente da orientação sexual ou sexo da vítima” como complementar a conceituação de 

estupro. 



Mapa 3 – Violência Sexual contra mulheres no estado do Rio de Janeiro (2010 – 2012) 

 
Fonte: DATASUS (2010-2012). Elaborado pelos autores. 
 

 A taxa de violência sexual, analisada de forma geral, no estado do Rio de Janeiro se 

apresentou muito mais baixa quando comparada com as outras violências, de 9,8 registros a cada 

100 mil mulheres, porém são valores altos ao tratarmos dela, pois muitas vezes, para consumar o 

ato, se utiliza de violência física e/ou psicológica. Na comparação com o restante do país ela 

também fica abaixo, pois a taxa nacional é de 14,4 casos a cada 100 mil mulheres, mostrando, mais 

uma vez, que o estado está melhor na comparação da violência. 

 Em termos positivos é interessante destacar que, apesar da alta taxa do estado, 37 dos 92 

municípios possuem uma taxa abaixo dos 2,5 registros de violência sexual para cada 100 mil 

mulheres. Em contrapartida, 19 municípios possuem uma taxa acima de 10 registros, sendo assim 

os mais afetados por essa violência. Ressalta-se que muitos deles também possuem as maiores taxas 

dos outros tipos de violência, como o caso, mais uma vez, de Porto Real, Macaé, Piraí, Itaperuna e 

Petrópolis. Isso pode ser explicado por haver um ciclo de violência, e, como explicitado aqui 

anteriormente, tem uma forte ligação entre elas.  



Mapa 4 – Assédio Sexual contra mulheres no estado do Rio de Janeiro (2010 – 2012) 

 
Fonte: DATASUS (2010-2012). Elaborado pelos autores. 

 

 A taxa de assédio sexual do estado do Rio de Janeiro é a mais baixa quando comparada com 

as outras violências aqui analisadas, com apenas 1,66 ocorrências a cada 100 mil mulheres, e 

também é menor do que a taxa nacional, que é de 2,92 casos a cada 100 mil. Apesar do seu valor 

reduzido ela não se torna menos relevante que as demais, pois é bem provável de que haja um 

volume muito menor de denuncias, por se tratar de um crime cometido por pessoas que exercem ou 

possuem algum tipo de poder sobre a vítima. 

 Em relação aos municípios do estado, é possível observar uma inexistência de casos em 48 

deles. Outra grande fatia do estado possui uma taxa bem reduzida, de apenas 2,5 casos a cada 100 

mil mulheres, menor até do que a média nacional. Negativamente, as maiores taxas se encontram 

nos municípios de Rio das Ostras, Itatiaia, ambos com quase 10 casos a cada 100 mil mulheres, e 

principalmente Areal que tem uma taxa de 17,35 registros de ocorrência a cada 100 mil mulheres. 
 



Mapa 5 – Estupro contra mulheres no estado do Rio de Janeiro (2010 – 2012) 

 
Fonte: DATASUS (2010-2012). Elaborado pelos autores. 

 

 A taxa de estupros no estado do Rio de Janeiro é de 6,91 casos a cada 100 mil mulheres, 

sendo assim menor do que quando comparada com a violência sexual, porém muito maior do que a 

dos casos de assédio. Já em comparação com a taxa apresentada em todo o país, ela é muito menor, 

já que taxa nacional é de 10,7 casos a cada 100 mulheres. Esse maior valor das taxas de estupro 

mostra que é um crime que, além de ter sido muito cometido, tanto em espaços públicos, quanto 

domiciliares, ele tem sido mais amplamente denunciado. 

 Durante o período analisado, 32 municípios não possuíam nenhuma ocorrência de estupro, o 

que pode ser explicado por uma ausência de casos como também pela não denuncia, por conta de 

um constrangimento ou algum tipo de opressão à vítima. Por outro lado, existem 14 municípios que 

possuem uma taxa superior a 10 estupros a cada 100 mil mulheres, destacando ainda os municípios 

de Porto Real e Rio das Ostras, que possuem as duas maiores taxas de estupro do estado (ambas 

acima de 27 casos a cada 100 mil mulheres), e pelo fato de o primeiro possuir também altas taxas de 

violência psicológica e física, que estão muito atrelados a pratica do estupro, e o segundo se 

destacar negativamente em todos os casos de violência sexual analisados, mostrando ser um 

problema grave para o município. 
 
Homicídios de Mulheres 
 

 Os homicídios de mulheres podem estar associados a uma progressão de um quadro de 

violência, que inclui assédios, ameaças ou intimidações. Estes homicídios diferem daqueles em que 

casualmente a vítima é mulher, visto que corresponde ao assassinato intencional apenas pelo fato de 

serem mulheres, considerado aqui como feminicídio.  

 A caracterização de um homicídio de mulheres enquanto feminicídio está pautada na 

causalidade do mesmo se dar devido ao gênero. Os feminicídios estão relacionados e por vezes são 

corroborados por sistemas sociais que inferiorizam a mulher, suprimindo seus direitos e 



reafirmando uma sociedade desigual, sucedendo de “situações de complacência das autoridades e 

instituições que estão no poder, quer seja político, econômico ou social” (Meneghel; Hirakata, 

2010). 

 Lagarde (2004) ressalta a necessidade de o Estado intervir nesta problemática, visto que a 

sua omissão e a falta de aparatos de segurança, legitima e produz um ambiente permissivo a 

propagação deste tipo de crime. Apesar dos feminicídios corresponderem a uma das demonstrações 

mais graves que uma violência contra a mulher pode resultar, ainda são negligenciados por parte da 

legislação brasileira, sem nenhuma qualificação diferenciada, e política pública direcionada 

diretamente para estes crimes. Este panorama pode ser modificado, visto que o Projeto de Lei 

292/2013 encontra-se tramitando no Congresso Nacional, buscando adicionar esta nova modalidade 

de delito ao Código Penal Brasileiro.  

 Torna-se relevante projetar de maneira quantitativa este fenômeno, ressaltando sua 

dimensão no contexto analisado. Demonstrando assim a significância e espacialidade dos 

homicídios
7
 de mulheres, cujos muitos destes, provavelmente, correspondem a feminicídios (Mapa 

6). 
Mapa 6 – Homicídios de mulheres no estado do Rio de Janeiro (2010 – 2012) 

 
Fonte: DATASUS (2010-2012). Elaborado pelos autores. 

  

 É possível observar, a partir do mapa, que o Rio de Janeiro possui uma taxa de homicídios 

de 4,28 a cada 100 mil mulheres, um valor bem próximo ao da taxa nacional, que é de 4,69 a cada 

100 mil. Isso mostra que, ao contrário dos outros tipos de violência, o estado pouco se diferiu do 

demais do país. Esses valores apresentados para homicídios podem ser considerados baixos, quando 

comparados com as taxas de homicídios de homens, que no estado é de 58,35 e no país é de 52,5
8
. 
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 Para obter os valores de homicídios foram utilizados os valores de óbitos por causas externas pertencentes às 

categorias de X85 a Y09, classificadas como agressões, que segundo a décima revisão da Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10) da OMS, são considerados. 
8
 Valores calculados a partir do total de homens obtido no IBGE (2010) e o de homicídios de homens no DATASUS 

(2010-2012) 



Porém, como destacado por Meneghel e Hirakata (2010) os homicídios de mulheres, em geral, são 

de extrema gravidade, e merecem ganhar maior atenção, pelo fato de que a maioria deles ocorre em 

ambiente particular e motivado pelas desigualdades de gênero. 

 Ao analisar os municípios vemos que a maior parte deles vai apresentar uma taxa baixa de 

ocorrências. Em 34 municípios a taxa não passou de 2,5 homicídios a cada 100 mil mulheres – bem 

abaixo da taxa do país –, e 24 deles não tiveram nenhum caso registrado durante o período 

analisado. Do outro lado tiveram 28 municípios com taxas elevadas, para homicídios de mulheres, 

com mais de 7,5 a cada 100 mil. Desses municípios é possível destacar os casos de Macaé e Porto 

Real, onde a violência foi muito presente em todos os aspectos, e que também apareceu alto para os 

homicídios, mostrando um ciclo de violência contra a mulher. 
 É válido ressaltar dos resultados de homicídios uma grande diferença, em alguns 

municípios, entre essa taxa em comparação com as demais violências aqui analisadas. Como, por 

exemplo, os casos de Itaguaí e Cabo Frio, onde o número de homicídios de mulheres foi maior do 

que o de qualquer outro tipo de violência. É possível que essa diferença de valores, que contraria 

um pouco a lógica da violência, seja causada por subnotificações ou pelo fato da violência ser 

pouco denunciada, já que os casos de violência só são registrados pela própria vítima, enquanto que 

os homicídios são registrados pelos laudos feitos pelos médicos. Por outro lado o município de 

Petrópolis, que foi apontado como o de maior violência física e sexual, teve uma taxa muito baixa 

de homicídios (apenas 0,86 homicídios a cada 100 mil mulheres), o que mostra que a denúncia da 

violência tem sido muito alta no município, e é possível que isso apresente como resultado essa 

redução dos casos de homicídios. 
  

REDES DE PROTEÇÃO 
 

As redes funcionam como um conjunto de pontos que possuem relações comuns entre si, 

criando certa interdependência e promovendo um arranjo relacional. A relação entre órgãos, 

instituições e a sociedade civil, objetivando uma possível redução da violência contra a mulher e o 

seu amparo, compõe o que chamamos de Redes de Proteção à Mulher. A distribuição espacial dos 

seus pontos e suas ligações irão revelar o conteúdo material desta rede. Como definido por Corrêa 

(1997), as redes irão apresentar diferentes níveis de ligações, e localizações geográficas 

interconectadas entre si, articulando-se como uma rede geográfica. 

Corroborando a isto, Santos (2002) valoriza a infraestrutura que é necessária para o 

estabelecimento de uma rede, permitindo a ligação entre pontos. Entretanto, o mesmo autor salienta 

que a rede não possui um caráter puramente material: “A rede é também social e política, pelas 

pessoas, mensagens e valores que as frequentam” (p. 262). 
Logo, a Rede de Proteção à Mulher será a representação material e imaterial da articulação 

entre diferentes instituições, órgãos e a sociedade civil com a finalidade de proteger, amparar, e 

fortalecer as mulheres contra os diferentes tipos de violência. A distribuição no espaço dos seus 

pontos nodais e a sua articulação a torna uma rede geográfica de ampla atuação que possibilita um 

maior atendimento as mulheres.  Pode-se inferir, portanto, que a existência e a eficácia dessa Rede 

de Proteção à Mulher podem ser fatores que reduzirão as taxas de violência.  
 Por conta disso, se mostra de fundamental importância analisar essa rede (Mapa 7). Para 

esse trabalho, como uma primeira aproximação, foram analisados apenas os pontos nodais de 

órgãos e instituições públicas, pois é um dos principais instrumentos que compõem a rede e que, a 

partir do poder do Estado, tem papel fundamental para buscar reduzir e tentar prevenir a violência.  



Mapa 7 – Rede de Proteção à Mulher 

 
Fonte: Secretaria de Políticas para as Mulheres (2015). Elaborado pelos autores. 

 

A distribuição dos órgãos de proteção à mulher, principalmente, os especializados se mostra 

desigual pelo território do estado. Há uma clara concentração das infraestruturas na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), destacando a capital como pólo centralizador desses 

órgãos, inclusive dos especializados. Nota-se um pequeno espraiamento de certas instituições pela 

baixada litorânea, porém muito pouco diversificado.  

É interessante notar que Campos, apesar de ter delegacia especializada, abrigamento, e 

juizado adaptado, não possui uma secretaria ou algum tipo de comitê municipal que trabalhe na luta 

frente à violência contra a mulher. Inclusive, é marcante o número de prefeituras que, além de não 

possuírem secretarias ou comitês, também não possuem qualquer outro instrumento especializado 

de políticas públicas para mulheres. Esses espaços vazios dentro do estado do Rio acabam 

enfraquecendo a Rede, uma vez que cria a dificuldade do acesso para as mulheres nesses espaços. 
 

VULNERABILIDADE DA MULHER NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

Considerando as características e padrões machistas e patriarcais presentes na sociedade 

brasileira e sua influência nas estruturas sócio-políticas e nas relações intra e interpessoais da 

mesma, pode-se entender que as mulheres dentro desse contexto encontram-se em situação 

vulnerável. Isto porque ficam expostas aos riscos de atos e ações que atentem contra sua integridade 

física, psicológica e ou sexual em um cenário de desigualdade de gênero. Ou seja, não apenas ficam 

expostas a atos de violência pelo simples fato de serem mulheres, como, em outras situações, 

enfrentam desigualdades de acesso, tratamento e oportunidades comparadas aos homens.  

Essa situação de vulnerabilidade para as mulheres se apresenta em duas formas, a primeira 

pelas condições socioeconômicas desiguais entre os gêneros e, a segunda, por estarem expostas à 

violência contra a mulher tanto em sua vida privada como na vida pública. Sendo que, quanto mais 

em situação desigual a mulher se encontra, mais vulnerável aos riscos ela fica. 



Se entendermos, aqui, vulnerabilidade como a relação entre fatores diversos, que podem ser 

de ordem biológica, epidemiológica, social e cultural, que acabam aumentando ou reduzindo a 

exposição de pessoa ou um grupo a certo tipo de risco (Guilhem, 2000), visualizou melhor a 

situação das mulheres dentro da sociedade. No caso, os valores culturais e sociais machistas acabam 

aumentando a exposição das mulheres a determinados risco.  

 A partir do diagnóstico da violência contra a mulher no estado do Rio de Janeiro deste 

trabalho, podem-se ver os municípios onde determinados tipos de violência apontavam com mais 

alta ou baixa taxa. Disso, visualizam-se os lugares onde as mulheres podem estar mais ou menos 

susceptíveis a determinados riscos, influenciando no grau de vulnerabilidade que as mulheres que 

residem naquele município se encontram. 
Porém, aliado a diminuição da vulnerabilidade está a Rede de Proteção a Mulher. Quanto 

mais um município se integre a esta rede e amplie as áreas onde esta influencia, aumentando assim 

as oportunidades de acesso das mulheres à rede, menos vulneráveis à violência elas se encontrarão. 

O nível de integração à rede, sua abrangência, força de resposta irá influenciar nas respostas que o 

poder público e a sociedade podem dar contra os casos de violência contra a mulher e também na 

sua proteção.  
É importante ressaltar que neste trabalho não foram considerados dados sobre a renda, 

escolaridade, população em idade ativa, etc. das mulheres dos municípios, logo, não foram levados 

em conta o peso que estas variáveis afetam no grau de vulnerabilidade à violência. Mas o que foi 

analisado foi a vulnerabilidade criada pela deficiência da resposta do poder público e da sociedade 

civil frente à violência, por meio da contabilização dos nós da Rede de Proteção à Mulher em 

relação às taxas expostas.  
Dessa relação entre capacidade da rede de proteção à Mulher e as taxas de violência contra a 

mulher, foi produzido um Índice de Vulnerabilidade da Mulher (IVM) para todos os municípios do 

estado. Para fazer o calculo desse índice foram atribuídos pesos para cada categoria de violência 

(Quadro 1), somando os seus valores finais para chegar ao resultado do Nível de Susceptibilidade 

(NS), e para cada tipo de órgão (Quadro 2), também somando os valores finais e acrescentando +1 

para o resultado da capacidade Rede Proteção à Mulher (RPM). Posteriormente foi divido o valor 

final do Nível de Susceptibilidade pelo da Rede de Proteção à Mulher para chegar ao valor final do 

Índice de Vulnerabilidade da Mulher, como representado na fórmula abaixo: 
 

IVM = _NS_ 

            RPM 

NS = 4(H) + 3(E + VS) + 2(AS + VF) + VPM 

RPM =4(SMPM) +3(CEAM) +2(DE +PE+SE+DFE+JE+NE+AS) + (JÁ+NA) + 1 

 
Quadro 1 – Pesos para os tipos de violência sofrida pela mulher 

Peso Tipo de Violência 

4 Homicídios 

3 
Estupro 

Violência Sexual 

2 
Assédio Sexual 

Violência Física 

1 Violência Psicológico/Moral 

 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro 2 – Pesos para os órgãos da Secretaria de Políticas para as Mulheres 

 

POLÍTICAS PRÁTICAS 

PESO 
Preventivo e 

Planejamento 
Atendimento Ação Acolhimento 

4 
Secretarias municipais 

políticas para mulheres 
- - - 

3 - - - Centros especializados 

2 

- 
Delegacias 

Especializadas 
Promotoria Especializada Serviços de abrigamento 

- Saúde Especializada Defensoria Especializada Núcleos especializados 

-   Juizado Especializado - 

1 - 
Núcleos de 

atendimento 
Juizado Adaptado - 

 
Mapa 8 – Vulnerabilidade das Mulheres no estado do Rio de Janeiro (2010 – 2012) 

 

 
Fonte: Elaboração dos dados e do mapa pelos autores. 

 

Apesar de a RMRJ concentrar a maior parte da população do estado, o que faz com a que 

maior parte dos casos de violência ocorra em seus municípios, grande parte, apresentou um grau de 

vulnerabilidade de médio a muito baixo para as mulheres. Tal fato pode ser explicado, como dito 

anteriormente, pela concentração dos instrumentos e órgãos especializados em seus limites.  

É interessante notar a existência de municípios sem casos de nenhum tipo de violência e que 

também não possuem nenhum tipo de instrumento de amparo à mulher vítima de violência. Acaba 

se questionando se as taxas apresentadas são referentes à realidade ou são casos de subnotificação e 

ineficácia no acolhimento às vítimas devido a não presença de nós da rede no município.  

Deve se destacar também os municípios dentro do estado que apresentaram os piores graus 

de vulnerabilidade para a mulher, são eles: Paraty, Piraí, Pinheiral, Japeri, Porto Real, Vassouras. 

Sendo Paraty o de taxa mais alta. O município de Porto Real e de Piraí apresentaram índices altos 



em diversas taxas de violência levantadas anteriormente, indicando a regularidade no 

desencadeamento entre as violências contra a mulher. Municípios que também apresentavam altas 

taxas, porém não estavam na pior classe do grau de vulnerabilidade, são Petrópolis e Macaé, 

provavelmente devido a existência de órgãos da Rede de Proteção nas suas delimitações, o que 

acabou por amortizar a vulnerabilidade neles. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A violência contra a mulher ainda é um fenômeno recorrente e marcante dentro da sociedade 

como pôde ser visto, apesar de medidas como a criação de um Disque Denúncia 180 ( Central de 

Atendimento à Mulher em Situação de Violência), a Lei No 10.778, de 24 de novembro de 2003, 

que “Estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do caso de violência contra a 

mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados.” e a Lei nº 12.845, de 1º de 

agosto de 2013, que “Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de 

violência sexual”, que vem ampliando a ação contra a violência e também o acolhimento da mulher 

que sofreu violência, aumentando também as denúncias.  

Os governos federais, estaduais e municipais apresentam instrumentos, como os citados 

acima, para combaterem essa violência e protegerem os direitos das mulheres. Entretanto, esses 

instrumentos e órgãos, quando não integrados, se mostram pouco eficientes. Com a criação das 

Redes de Proteção à Mulher, tem-se uma nova forma de combate a esses tipos de crime, mais 

efetiva, uma vez que acaba relacionando diversos tipos de atendimento e serviços para à mulher. A 

partir de política de prevenção e conscientização até casas de abrigamento, toda uma malha se 

entrelaça entre sociedade civil, municípios e estados ampliando espaços e relações mais seguras 

para mulheres.  

A eficácia desta rede estará vinculada a sua capacidade de integração, relacionada com a quantidade 

de “nós” ditribuídos pelos municípios, promovendo assim uma consequente diminuição do grau de 

vulnerabilidade que a mulher pode se encontrar. Quando, entretanto, esses nós ficam esparsados e 

não muito bem conectados, apesar dos instrumentos legais que existem, se apresenta uma situação 

desfavorável para as vítimas, o que acaba por inibir as vítimas mulheres devido ao nível baixo de 

suporte. 
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