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A violência de gênero ocorre em vários países e atinge uma parcela
significativa da população feminina. Essa problemática apresenta um
caráter endêmico e pode ocorrer de diferentes formas, em vários espaços
da sociedade, independente de classe social, etnia, idade, cultura, ou do
grau de desenvolvimento do país. Essa forma de violência está entre as
principais causas de morte da população economicamente ativa, o que
corresponde à fase reprodutiva da mulher. O referencial de gênero
possibilita uma compreensão aprofundada do fenômeno da violência
contra a mulher, considerando que as relações entre homens e mulheres
não são apenas baseadas na biologia, sendo os gêneros masculinos e
femininos construídos socialmente e variando conforme a cultura na qual
estão inseridos. A violência de gênero é conhecida também como
violência doméstica e sexual, e incluem o assédio moral e sexual. No
campo teórico ainda existe uma enorme dificuldade em dimensionar o
perfil do fenômeno da violência de gênero em mulheres, apesar de
existirem estudos epidemiológicos. Isso ocorre porque é difícil a obtenção
de dados concretos a partir dos sujeitos envolvidos na questão em pauta.
O objeto de estudo é o perfil sócio-demográfico de mulheres que
vivenciaram violência de gênero no município de Porto Alegre. Será uma
pesquisa quantitativa, de abordagem epidemiológica, com recorte dos
registros de ocorrência em mulheres em situação de violência de gênero,
entre os anos de 2005-2010. Os dados para análise serão coletados a
partir das fichas de notificação de violência (RINAV) e dos cadastros da
Divisão de Planejamento e Coordenação (DIPLANCO) da Policia Civil da
Secretaria de Segurança Pública do município de Porto Alegre. As
variáveis que serão analisadas são as seguintes: faixa etária, sexo, raça,
escolaridade, local de residência (bairro), relação das mulheres com o
agressor, casos suspeitos ou confirmados, presença de violências
associadas, serviços notificadores e encaminhamentos.


