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Caracterização das mulheres 
que sofrem violência doméstica 
na cidade de São Paulo
Este estudo objetivou conhecer o perfil e compreender o sentimento das mulheres que sofrem violência doméstica no mu-
nicípio de São Paulo. Foi um estudo descritivo, quantitativo-qualitativo, desenvolvido em duas delegacias da mulher (zonas 
leste e sul), sendo realizada análise dos boletins de ocorrência nas duas delegacias e entrevistas com as vítimas que presta-
ram queixa numa das delegacias (zona leste). Os resultados revelaram uma população de mulheres jovens, sendo a violência 
psicológica o agravo predominante e o motivo de agressão “sem causa aparente”. Na maioria das vezes, o agressor foi o 
marido/companheiro. Sentimentos como raiva, impotência e revolta foram relatados pelas mulheres. 
Descritores: Violência doméstica, Mulher, Caracterização.

This study aimed to know the profile and understand the feelings of women facing domestic violence in the municipality of 
São Paulo, SP, Brazil. It was a descriptive, quantitative/qualitative study developed in two Women’s Police Stations (eastern 
and southern zones). Analysis of the police reports was performed in both Police stations as well as interviews with victims 
who filed a complaint at the Police station located in the eastern zone. Results revealed a population of young women whose 
predominant complaint was psychological violence with no apparent cause for the aggression. In the majority of the cases, 
the aggressor was the husband/partner. Feelings such as anger, impotence and rebellion were reported by these women.  
Descriptors: Domestic violence, Woman, Characterization.

Este estudio tuvo como objetivo conocer el perfil y comprender el sentimiento de las mujeres que sufren violencia domestica 
en la ciudad de São Paulo, SP, Brasil. Fue un estudio descriptivo, cuantitativo-cualitativo, desarrollado en dos delegacías de 
la Mujer (zona este y sur), siendo realizado un análisis de cada boletín de ocurrencia policial en las dos delegacías y también 
entrevistas con las víctimas que prestaron queja en una de las delegacías (zona este). Los resultados revelaron una poblaci-
ón de mujeres jóvenes, siendo la violencia psicológica el agravio predominante y el motivo de agresión “sin causa aparente”. 
En la mayoría de las veces, el agresor ha sido el marido/compañero. Sentimientos como rabia, impotencia y indignación han 
sido relatados por las mujeres.
Descriptores: Violencia domestica, Mujer, Caracterización.
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INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher é um fenômeno extremamente 
complexo, com raízes profundas nas relações de poder 

baseadas no gênero, na sexualidade, na autoidentidade e nas 
instituições sociais1. 

É um problema mundial e antigo, não respeita classe social, 
raça, religião, idade e grau de escolaridade. Agredir, matar, es-
tuprar uma mulher são fatos que têm acontecido ao longo da 
história de todos os países2.

Violência contra a mulher é qualquer ato de violência, que 
ocasione algum prejuízo ou sofrimento físico, sexual ou psicoló-
gico as mulheres, incluindo as ameaças de tais atos, coerção ou 
privação, arbitrárias da liberdade, que ocorram na vida pública 
ou privada3.

Dentre as formas de violência contra a mulher, encontra-se a 
violência doméstica. A Lei Maria da Penha, no seu Art. 5º, con-
sidera a violência no âmbito doméstico como aquela compreen-
dida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou 
sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas4. 

Das mulheres brasileiras, 23% estão sujeitas à violência do-
méstica. A cada quatro minutos uma mulher é agredida em sua 
residência e mais de 40% das violências resultam em lesões cor-
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porais graves5. 
Este estudo teve por objetivo conhecer o perfil das mulhe-

res que sofrem violência doméstica, bem como, compreender o 
sentimento destas mulheres em relação a este agravo. 

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quanti-quali-
tativa, realizado em duas Delegacias da Mulher do município de 
São Paulo, sendo uma na região leste e a outra na região sul. 

A coleta de dados foi realizada em duas etapas, sendo que a 
primeira constou de coleta de dados secundários, nas duas De-
legacias da Mulher, através dos Boletins de Ocorrência (BO) de 
violência doméstica, ano de referência “2006”, sendo os dados 
referentes aos meses de junho a novembro, ou seja, três meses 
anteriores e três meses posteriores a Lei 11340/06-Maria da Pe-
nha. A escolha do período de coleta de dados teve por propósito 
analisar se, com a Lei Maria da Penha, houve diferenças numé-
ricas nas notificações. 

A segunda etapa constou de coleta de dados primários, reali-
zada em 2007, na Delegacia da Mulher da zona leste, através de 
entrevistas com as mulheres que sofreram violência doméstica, 
presentes no período da coleta. Para essa etapa foi utilizado um 

questionário estruturado, com perguntas abertas e fechadas e 
um gravador, para maior precisão na coleta de dados de per-
cepção das mulheres. 

Os dados quantitativos foram analisados segundo as variá-
veis de estudo e apresentados sob a forma de gráficos, quadros 
e tabelas. Para a análise dos dados qualitativos foi realizada 
transcrição das fitas gravadas, com posterior leitura e análise 
do material coletado, procurando-se assim, estabelecer articu-
lações entre os dados encontrados e o referencial teórico do 
trabalho. Buscou-se daí compreender a descrição geral da reali-
dade pesquisada, estabelecendo relações que permitam explicar 
as representações do processo de violência e a repercussão no 
cotidiano das mulheres. 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universi-
dade São Francisco, Bragança Paulista, SP.

RESULTADOS
Dados secundários: boletins de ocorrência 
O total de boletins nos seis meses de estudo foi de 1.204, sendo 
773 boletins de ocorrência da Delegacia da Mulher da zona 
leste e 431 da Delegacia da Mulher da zona sul (gráfico 1).   

Pode-se observar um aumento significativo dos registros de 
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de 30 anos, maior prevalência da raça negra (51%), 
sendo que 61% das mulheres tinham menos de qua-
tro anos de estudo6. 

Em pesquisa com boletins de ocorrências de de-
legacias gerais, onde 285 mulheres foram vítimas de 
homicídio e 384 de tentativa de homicídio, obtive-
ram-se que a idade das vítimas estava entre 22 e 
30 anos, com prevalência da raça branca (62%) e 
parda (30%) e de mulheres com baixa escolaridade, 
onde 74% tinham o nível fundamental, 14% médio 
e 3% superior7.  

Em trabalho realizado com 100 mulheres que 
sofreram agressão de seus parceiros e prestaram 
queixa na Delegacia da Mulher do Ceará, observou-
se que a população tinha pouco tempo de estudo, 
variando de 3,4 a 6 anos de escolaridade, a maioria 
era casada (64%) e do lar. Os autores relataram que 
o trabalho remunerado é uma das formas mais efi -
cientes de reduzir a violência doméstica, uma vez 

que as principais vítimas são mulheres que só trabalham em 
casa2. Nos BO analisados das duas Delegacias da Mulher o mo-
tivo de agressão mais frequentemente relatado foi “sem motivo 
importante” (tabela 1), sendo o tipo de violência mais comum 
a “violência psicológica”, não havendo diferenças signifi cativas 
entre os dados encontrados nas unidades de estudo (p=0,03) 
(gráfi co 2). 

Um grande percentual de mulheres sofreu mais de um tipo 
de agressão, sendo 57,8% das mulheres da zona leste e 38,0% 
da zona sul. Em relação a agressões anteriores, à realização do 
BO, observou-se que na zona leste, 50,3% das mulheres, já 
sofreram este agravo anteriormente e na zona sul, 48,2%. Os 
dados apresentados nas duas unidades de estudo não apresenta-
ram diferenças signifi cativas (p=0,17). 

O agressor era na maioria das vezes o marido/companheiro 
(54,0% zona leste; 53,1% zona sul) e ex-marido/companheiro 
(31,2% zona leste; 33,6% zona sul).

ocorrências nas duas delegacias após a Lei Maria da Penha, sendo 
este aumento de 201,4% na zona sul e de 665,4% na zona leste. 
A Lei Maria da Penha apresenta as seguintes diferenças frente à 
Lei anterior: tipifi ca e defi ne a violência doméstica e familiar con-
tra a mulher; estabelece as formas da violência doméstica contra 
a mulher como sendo física, psicológica, sexual, patrimonial e 
moral; proíbe a aplicação de penas pecuniárias como pagamento 
de cestas básicas ou multas; cria um juizado especial de violência 
contra a mulher; possibilita a prisão em fl agrante sendo que a 
pena passará a ser de três meses a três anos4.

A distribuição etária da população que registrou queixa nas 
delegacias era de jovens, com 33,9% (zona leste) e 32,0% (zona 
sul) de mulheres de 20 a 29 anos e 34,9% (zona leste) e 33,4% 
(zona sul) de mulheres de 30 a 39 anos, não havendo diferenças 
quando comparados os perfi s etários das unidades de estudo 
(p=0,55). 

No que se refere as mulheres segundo a cor, pôde-se obser-
var prevalência da raça branca (69,0% na zona sul e 
59,9% na zona leste), segundo a auto-declaração das 
mulheres. 

Quanto ao estado civil houve maior prevalência 
de mulheres casadas na Delegacia da Mulher da zona 
leste (60,2%) em comparação à Delegacia da Mulher 
da zona sul, na qual o maior percentual encontrava-
se entre as mulheres solteiras (45,5%), dados estes de 
signifi cância estatística (p=0,00). 

Em relação à escolaridade observou-se maior pre-
valência de mulheres com maior grau de instrução 
entre aquelas pertencentes á Delegacia da Mulher da 
zona sul. Na zona sul, 28,3% das mulheres tinha ensi-
no superior (incompleto e/ou completo), enquanto que 
zona leste somente 7,1% tinha a mesma qualifi cação 
(p=0,00). 

As mulheres que registraram queixas nas delegacias 
tinham como principal ocupação as atividades do lar 
(zona sul – 19,0%; zona leste 27,8%).  

Em estudo realizado em uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS) de Porto Alegre (RS), com o objetivo de 
verifi car a prevalência e o perfi l da violência de gêne-
ro contra a mulher, encontrou-se uma média de idade 
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Gráfi co 1. Boletins de ocorrência segundo mês. Delegacias da 
Mulher, Zona Sul e Leste. São Paulo, 2006. 

 Tabela 1. Motivo de agressão. Delegacias da Mulher - Zona Sul e 
Leste, São Paulo. 2006.

Motivo da agressão

Álcool/Drogas 

Ciúmes

Filhos

Herança/Financeiro

Não aceita fim de relação

Não mencionou

Não quis manter relação sexual

Pensão

Porque ela saiu da casa

Preconceito 

Processo judicial

Quer que ela saia da casa

Sem motivo importante

TOTAL

Zona Sul Zona Leste
%

11,8

10,4

4,4

11,8

16,5

7,9

 -

1,6

 -

 -

1,4

1,0

33,2

100,0

%
11,8

10,4

4,4

11,8

16,5

7,9

 -

1,6

 -

 -

1,4

1,0

33,2

100,0

N
51

45

19

51

71

34

 -

7

 - 

 -

6

3

143

431

N
51

45

19

51

71

34

 -

7

 - 

 -

6

3

143

431
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Segundo o trabalho realizado no Ceará, a maioria dos agres-
sores das mulheres (85%) são os próprios parceiros, sendo que 
59% das mulheres relataram violência verbal e física; 25% ver-
bal, física e sexual e 16%, somente verbal, sendo a frequência 
das agressões assim distribuída: semanalmente 49%, diariamen-
te 27%, esporadicamente 15% e uma vez 5%2. Já em estudo 
realizado em Porto Alegre 55% das mulheres sofreram violência 
psicológica, 38% violência física e 8% violência sexual, sendo 
que 52% sofreram dois tipos de violência e 12% tiveram três 
tipos de violência6.

Dados primários: entrevistas com as vítimas de violência
Na segunda parte deste estudo foram entrevistadas, na Delega-
cia da Mulher da Zona Leste, as mulheres que aguardavam para 
realizar a queixa (BO), após terem sofrido algum tipo de violên-
cia doméstica, sendo seis o total de entrevistas. 

Da população entrevistada a maioria era jovem, com preva-
lência da faixa etária de 22 a 29 anos (50,0%), solteiras (66,6%) 
e com ensino médio completo (50,0%). As mulheres se decla-
raram parda (33,3%) e morena (33,3%), com renda média de 
R$980,00 (0-3500,00). 

Em relação ao tipo de violência sofrida pode-se observar, 
entre as entrevistadas, prevalência de violência física (66,6%) 
seguida da psicológica (50,0%) e moral (33,3%). 

Dentre as entrevistadas 50,0% sofreram mais de um tipo de 
agressão, sendo o ciúme o principal desencadeador do agravo 
(50,0%), seguido de consumo de álcool e drogas (16,7%), re-
lacionamento com os fi lhos (16,7%), não aceitação do fi m de 
relacionamento (16,6%).

“Por causa de ciúmes ... achou que eu ia fazer besteira com 
o cunhado dele, e quando eu menos esperava o copo veio na 
minha boca”. (Mulher 1)
“Motivo não teve, foi porque eu areei uma panela e ele já 
estava bêbado e drogado”. (Mulher 2)
“Porque ele não aceita a separação entendeu? De forma al-
guma ... então fi ca naquele negócio... casamento pra ele só 
termina com a morte”. (Mulher 4)
“Nunca tem um motivo correto. Sou acusada diariamente 
de ter vários homens. Ele briga na rua e desconta em mim, 
e não tem um motivo assim comprovado. Basta olhar para 

minha cara que ele acha que tem que me agredir.” 
(Mulher 6)

Em relação ao agressor observou-se, em todos 
os casos, relação de parentesco e/ou familiar, com 
33,3% das agressões cometidas por maridos/com-
panheiros, 33,3% por ex-maridos/companheiros, 
16,7% por sobrinhos e 16,7% por irmãos. Todas as 
mulheres relataram não ser a primeira vez que so-
freram agressões.

Na pesquisa de opinião pública realizada com 
mulheres, residentes nas 27 capitais brasileiras, ob-
servou-se que daquelas que foram à delegacia, 35% 
tinham como agressor o marido ou companheiro e 
9% tinham como agressor o namorado. A mesma 
pesquisa revelou que 71% das mulheres já foram 
vítimas da violência mais de uma vez, sendo que 
50% foram vítimas por quatro vezes ou mais8.

Em estudo realizado em dois hospitais do Rio de 
Janeiro, das 72 mulheres atendidas nos hospitais, a 

maioria referiu como agressor o esposo/companheiro/namorado 
(69,4%)9.

Dados estatísticos do Conselho Estadual da Condição Fe-
minina de São Paulo, também revelam semelhança aos desta 
pesquisa, pelas quais 53% dos agressores eram maridos e par-
ceiros10. 

Ressalta-se que os sentimentos que as mulheres apresenta-
vam, frente à violência, sofriam infl uências de fatores culturais, 
religiosos e de como estas interpretavam tal fato. Abaixo algu-
mas das falas das mulheres:

“Aí eu não fi z nada e falei pra ele que eu ia à delegacia dar 
parte dele. Ele disse que eu poderia ir, que não ia me acon-
tecer nada. Se eu não fi zer nada, eu faço com as minhas 
próprias mãos. Não vai fi car assim.” (Mulher 1)
“Me senti muito revoltada, acordar todo dia cedo, pagar 
água e luz para o ‘cara’ usar e ele ainda vem pra cima de 
mim” (Mulher 2)
“Eu fi quei nervosa” (Mulher 3)
“Quando você passa por diversas vezes pela mesma coisa 
e descobre que nada muda, você se sente totalmente des-
protegida, e essa sensação de humilhação, de desproteção 
faz com que a gente muitas vezes deixe até mesmo de se 
valorizar ... Ele é ex-presidiário, então acha que é o dono da 
situação, que ele é o ‘bambambam’ e que vai fazer, que vai 
matar que vai acontecer ... Da última vez que ele tentou me 
matar lá no matagal, no outro dia de manhã ele me mandou 
uma cesta de bombom com bichinho escrito que me amava” 
(Mulher 4)
“Eu fi quei muito chateada né.. pior que eu tava no serviço, 
ele foi lá e me agrediu hoje.” (Mulher 5)
“Ah, uma inutilidade, uma sensação assim de não ser nada” 
(Mulher 6)

Em relação às atitudes para se evitar novas formas de agressão:
“Meu único propósito é tirar ele de dentro da minha casa já 
que ele me ameaçou, então dentro da minha casa ele não 
fi ca”. (Mulher 2)
“Eu vou ver se acho uma ocupação para o meu fi lho”. (Mulher 3)
“O primeiro passo é fazer essa denúncia, quero me informar 
quais os respaldos legais que eu tenho... eu tenho esperança 
que dessa vez o promotor vai acatar a denúncia,  e posterior 
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Gráfi co 2. Tipo de violência a mulher. Delegacias da Mulher, Zona 
Sul e Leste. São Paulo, 2006. 
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a isso, entrar com o pedido de separação litigiosa... porque 
consensual vai ser impossível mesmo ... Assim passa a ser o 
grande problema, porque se eu não tiver nenhuma proteção, 
minha situação vai ser bem complicada.” (Mulher 4)
“Bom, com ele eu acho que eu não vou ficar mais. Eu acho 
que tenho que tomar vergonha na cara também, se eu ficar 
apanho. Não apanho nem da minha mãe vou ficar apanhan-
do de macho?” (Mulher 5)
“Ah nem sei, estou tão perdida. Não sei o que te dizer, tem 
meu filho, não sei. Tenho uma de 11 anos.” (Mulher 6)
Em relação às perspectivas para o futuro:
“Quero melhorar mais e mais, já venci até agora e quero ven-
cer mais, quero fazer curso de enfermagem ano que vem, e 
quero vencer”. (Mulher 2)
“Não tenho, eu invisto nos meus filhos, no futuro deles”. (Mu-
lher 3)
“Pro futuro? Ser muito feliz. É tirar essa fase da minha vida 
como experiência e poder ajudar outras pessoas que passam 
pela mesma coisa, e saber que tem que provocar mudanças. 
Se você não provocar mudanças ela não acontece. Eu creio 
que por eu ter uma religião as coisas pra mim se simplificam,  
porque eu não me sinto só, eu me sinto amparada, fortaleci-
da”.  (Mulher 4)
“Ah arrumar um serviço, seguir a minha vida ele seguir a 
dele”. (Mulher 5)
“Não estou esperando muita coisa.” (Mulher 6)
Afinal, o que provoca a violência contra as mulheres? A 

tendência atual dos pesquisadores é de considerar a intera-
ção de diferentes fatores pessoais, situacionais e socioculturais 
combinando-se para provocar o abuso. Como fatores pessoais 
do agressor destacam-se ser homem, ter presenciado violência 
conjugal quando criança, quando criança ter sofrido abuso, pai 
ausente, o consumo de bebidas alcoólicas e/ou drogas; como fa-
tores de risco da relação, destacam-se o conflito conjugal, con-
trole masculino da riqueza e da tomada de decisões na família; 
como fatores da comunidade destacam-se, pobreza, desempre-
go, associação a amigos delinquentes, isolamento das mulhe-
res e famílias e como fatores da sociedade destacam-se normas 
sócio-culturais que concedem aos homens o controle sobre o 
comportamento feminino, aceitação da violência como forma 
de resolução de conflitos, conceito de masculinidade, ligados 

à dominação, honra ou agressão e papéis rígidos para ambos 
os sexos11.

Destaca-se portanto, que a violência não está ligada somente 
a lógica da pobreza, desigualdade social e cultural. Estes são 
fenômenos marcados profundamente pelo preconceito, discri-
minação e abuso de poder do agressor para com a vítima que, 
em razão de suas peculiaridades, está em situação de vulnerabi-
lidade na relação social12. 

CONCLUSÃO 
Nesta pesquisa foi possível avaliar o perfil das mulheres que so-
freram violência doméstica na cidade de São Paulo, observan-
do-se que a violência não escolhe raça, escolaridade, condição 
social e idade.  

A violência se mostrou como um ciclo vicioso, onde a maio-
ria das mulheres já foi agredida anteriormente, sendo o marido/
companheiro seu principal agressor. Embora as mulheres pres-
tem denúncia junto à delegacia, sabe-se que a maioria não dá 
continuidade ao processo.

O sentimento das mulheres frente à violência variou de 
acordo com o modo com que cada uma delas se via frente à 
agressão, onde foi observada a presença de raiva, impotência 
e revolta.

Em relação ao futuro vários sentimentos foram relatados, 
inclusive a desesperança. As mulheres não sabiam como sair 
da situação de violência doméstica, sem que isso trouxesse 
muitas mudanças, tanto em suas vidas como na de seus filhos. 
Além disso, observou-se que muitas se ocupavam de ativida-
des do lar, e daí haver relação de dependência econômica, o 
que fazia com que as mesmas continuassem nessa situação de 
violência. 

Apesar de o Brasil ter se comprometido em adotar políticas 
públicas de combate à violência doméstica e discriminação 
contra a mulher, as propostas implementadas ainda são tími-
das. Portanto, se faz necessário esforços públicos e privados 
para controle deste agravo, com políticas mais efetivas e en-
gajamento da sociedade, contribuindo para o esclarecimento 
das mulheres quanto aos seus direitos, assistindo com huma-
nização, dignidade e respeito às vítimas de violência e dando 
tratamento adequado aos agressores com o intuito de conter o 
avanço deste fenômeno.             
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