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Introdução 

 O determinado estudo, vem ampliar uma pesquisa,  realizada sobre a violência contra 

as mulheres, o qual,  foi desenvolvida, em 2010, para o Colóquio Internacional,  que  se deu,  

de  22 à 24  de 2010. Aonde venho ampliar, com o fundamento de saber quais os  dados,  

atuais,  sobre a temática em questão. já que apuramos até o  períodos de 2010, vamos  até 

então, aprofundar, ainda mais, pois, iremos  bem adiante.  Ou seja,  até os dias atuais,  meados 

de  2017. Na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. De acordo com Carvalho, o 

conceito, de Gênero,  

Conjunto de comportamentos e atitudes atribuídos, as mulheres ou  homens,  
e extensão,  as prática a materiais  simbólicas, aos objetos e   representações,   
simbólicas. A teoria feminina distinguiu sexo de                           
gênero:  o   sexo  é   biológico (cromossomos, genitália, hormônio),                         
enquanto a identidade de gênero, é uma construção social/cultural  (HUMM,  
1989). 
 

 

Segundo Carvalho, é imposto a mulheres e homens, determinados costumes, de acordo 

de sua cultura. Sendo assim,  ambos vão adquirindo essas atitudes no dia a dia, e 

transformando-as como naturais, para sua vida. Nesse mesmo conceito, vemos que a teoria 

feminista veio contribuir  para desagregar sexo de gênero,  foi brilhante isso para todos, pois 

podemos identificar que sexo,  vem da biológico e gênero,  de hábitos de um determinado 

grupo. Separando a biologia da das construções culturais, e mostrando a estudiosas e 

estudiosos, que podemos viver e formar uma sociedade igualitária, utilizando de forma 
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coerente e segura o conceito de gênero. Pois o determinado conceito vem ser a linha divisória 

para uma sociedade mais justa entre todas e todos. 

Como se alicerçou, o método de diferenças e violenças contra as mulheres.... 

 

De  acordo  com  estudiosos:  antropólogos,  sociólogos  e   historiadores, no período 

da pré-história, no fim do paleolítico inferior, ainda não existia superioridade cultural,  

desigualdade de sexo e violência contra  as mulheres. Alguns autores dão a entender que, a 

criação  do arado, foi o início para mudanças  radicais  e históricas da humanidade,  pois para 

se usar  o arado, era necessário a força física masculina e a tração animal. O que veio 

contribuir para  a ascensão  masculina, foi através desse fato, que os homens perceberam  que 

também eram  férteis  ao semear a terra. Fortalece-se a ideia de que tudo dependia dos 

homens, e eles passaram  de atores coadjuvante à ator principal,   na construção 

historiográfica. Tem assim o início do sistema patriarcal. A igualdade que até então existia 

entre os sexos, desaparece  paulatinamente, e a partir desse momento, surge, a divisão de 

classe  entre dominantes e dominados.  Já que a divisão  de sexo, já ocorrera com o 

surgimento do arado. A sociedade então modifica-se e essa transformação, vem afirmar a 

perda da liberdade sexual das mulheres. As mesmas deixam de trabalhar em grupos e passa a 

servir a um só homem, pois assim, o mesmo, vem garantir para si, a sucessão hereditária.  É 

nesta época, que se consolida de vez, o patriarcado. A partir de então, a mulher veio sendo 

subjugada, e foram impedidas de agir como um sujeito construtor de sua própria história. O 

tempo avança e a 1misoginia   cristã  e judaica, trazem consigo a ideia de que “a mulher é um 

ser inferior, impuro e culpado por todos os males, pela sua própria natureza”. Na idade 

média se aprofunda mais ainda a misoginia,  e para os homens, elas  eram o alvo de temor  e 

desprezo. Foi dessa forma que se construiu e alicerçou-se o processo de desigualdade e 

violência contra as mulheres e  segundo  Delgado:  

 

                     As   diferenças    entre   homens  e   mulheres  foram    historicamente                  
                                                                   transformadas em desigualdades  sociais  à  medida que, em diferentes 
                                                                   sociedades   e  períodos   históricos,  múltiplos   discursos  e   práticas       
                                                                   forjaram    a   submissão    feminina     a   dominação  patriarcal.   As    
                                                                  relações    de   gênero,  em   diferentes   imbricações  com  as  relações     
                                                                  de    raça   e   relação  de   classe,   têm   constituído  e  organizado   as 
                                                                  sociedades.  (DELGADO, 1998 p.15). 

                                                           
1 Misogenia (do grego, miso odio gene mulher) é um movimento de aversão ao que é ligado ao feminino. 
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 A ideia do autor,  colabora  para  mostrar que foi  através,  do pensamento patriarcal, 

que  se estruturou, o processo de desigualdade e violência contra as mulheres, que por sua 

vez,  pendura até o séc. XXI, dentro das sociedades e cultuaras.  

 Dessa forma, podemos ousar em dizer,  que a ideia da mulher ser subordinada ao 

homem, é algo nada fora do comum, é um pensamento que se aproxima da realidade que foi 

historicamente construída. Necessária para se entender como as mesmas são vistas e violentas 

na sociedade, não só nos séculos anteriores como   hoje, nos tempos atuais.  A violência 

contra as mulheres na sua maioria das vezes, vem acentuar em todas as sociedades, de acordo com 

(PISCITELLI,  2009 134) 

 

                 Considerando   que    as     mulheres     eram     oprimidas     enquanto  
                                                                     mulheres  e  que  suas   experiências   eram   prova   de  sua  opressão,  
                                                                     chegou-se  à  conclusão que a opressão feminina devia  ser  mapeada 
                  no espaço as mulheres a viviam, isto é, nas suas vidas cotidianas, no 
                                                                      lar,   nas   relações   amorosas,   no   âmbito  da  família . A  famosa  
                                                                      proposição “o pessoal é político” foi implementada para mapear um 
                                                                      sistema  de dominação atuante  no nível da  relação mais  intima   de   
                                                                      cada homem com cada mulher. 
 

  Diante da autora, se concretiza uma forma violenta  de se viver, pois as mulheres, 

tinham uma estrutura de espaço, ou seja o único espaço que as mesma podiam frequentar seria 

o do lar, diante mão, os homens poderiam frequentar todos os outros espaços, pois eles eram 

livres para  tudo, eles sempre poderão  viver em sociedade,  sem questionamentos e 

violências, coisas que a mulher não ponderam fazer, essa foi uma das tantas realidades 

enfrentadas pelas mulheres, no mundo,  nas diferenças que se construíram entre os sexos. 

Em Campina Grande, segundo município do estado da Paraíba, até hoje, as 

desigualdade e violência contra as mulheres, tem se firmado de forma consistente,  como 

mostrará dados colhidos e cedidos pela delegacia da mulher, onde encontrarão os mesmos,  

nas tabelas abaixo, esses dados, irão enriquecer o trabalho, para se entender  o grau da 

violência contra as mulheres, através dos  inquéritos policiais. Vejam as tabelas a seguir:  
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TABELA – 01 

DEAM – CAMPINA GRANDE 
 

ESTATISTICA – 2011 
 

INQUERITOS POLICIAIS - 493 
 

FLAGRANTES - 98 
 

MEDIDAS PROTETIVAS SOLICITADAS – 275  
 

TERMOS CIRCUSTANCIADOS  DE OCORRENCIA -  238 
   

Artigo Ocorrência Quantidade 
   

129 § 9o do 
cpb 

Violência domestica. 193 

147 Ameaça. 327 
140 Injuria 175 
21 Homicídio 45 
359 Desobediência de decisão judicial, sob perda ou suspensão do  

direito 
6 

65 LCP Perturbação da tranquilidade 36 
329 Resistencia  4 
331 Estupro 4 
213 Crimes contra liberdade sexual 7 

213 c/c art. 
14 II 

Tentativa de estupro 2 

121c/c 
art.14, II 

Tentativa de crimes contra a vida 2 

121 Crimes contra a vida 3 
150 Violação de domicilio 4 
344 Coação no curso do processo 5 
250 Assedio 1 
138 Calunia 3 
148 Sequestro e Cárcere privado 4 
155 Furto 4 
330 Desobediência 7 
138 Calúnia 2 
307 Falsa Identidade 1 
167 Ação penal  1 
146 Constrangimento ilegal 4 
168 Apropriação indébita 2 

19 LCP Trazer consigo fora de casa armas, sem licença da autoridades. 4 
42 LCP Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheio 2 
52 LCP Introduzir  no país, para o fim de comercio, bilhete de loteria e 

rifas. 
4 
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Lei10.741/03 Estatuto do idoso 7 
12 da lei  
10.826/03 

Posse Ilegal 6 

Art. 14 da 
lei10.26/03 

Porte Ilegal 1 

Art. 28 da 
lei11.343/06 

Posse de droga para consumo  pessoal 1 

Art. 33 da 
lei11.343/06 

Trafico  de drogas 1 

 
 

TABELA – 02  

DEAM – CAMPINA GRANDE 
 

ESTATISTICA - 2012 
 

INQUERITOS POLICIAIS -  762 
 

FLAGRANTES - 110 
 

MEDIDAS PROTETIVAS SOLICITADAS - 312 
 

TERMOS CIRCUSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA - 163 
   

Artigo Ocorrências Quantidade 
   

129 § 9º 
CPB 

Violência domestica 442 

147 Ameaça 512 
140 Injuria 302 

21 LCP Praticar vias de fato, contra alguém 44 
163 Dano 55 
359 Desobediência  de decisão judicial, sob perda ou suspensão do 

direito. 
25 

65 LCP Perturbação da tranquilidade  35 
329 Resistencia 9 
331 Desacato 5 
213 Crimes contra a liberdade sexual 9 

213c/c 
art.14, II 

Tentativa de estupro 2 

121, c/c art. 
14,II     

Tentativas de crimes contra a vida 9 

150 Violação de domicilio 14 
344 Coação no curso do processo 3 
177 Fraudes e abusos,  na fundação ou administração,  por  ações. 8 
136 Maus tratos 5 
250 Assédio 4 
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138 Calúnia 5 
148 Sequestro e Cárcere Privado 2 
158 Extorsão 3 
330 Desobediência 2 
233 Ato Obsceno 1 

61da LCP  Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de 
modo ofensivo  ao pudor 

2 

62 da LCP Apresentar-se  publicamente em estado de embriaguez, de modo 
de que cause,   escândalo ou ponha em perigo a segurança 

própria alheia. 

8 

42 da LCP Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheio 1 
399 Intimações ao acusado,   ao seu defensor, Ministério Publico, se 

for ao caso,  do querelante do assistente. 
1 

217 Estupro de vulnerável 1 
146 Constrangimento Ilegal 1 
139 Difamação 8 

12 da lei 
10.826/03 

Posse Ilegal (Arma) 5 

14 da lei 
10.826/03 

Porte Ilegal (Arma) 7 

15da lei 
10.741/03 

Estatuto do Idoso 3 

33 da lei 
11.343/05 

Trafico de Drogas 1 

 

 

TABELA – 03 

DEAM – CAMPINA GRANDE 
 

ESTATISTICA ATÉ AGOSTO  - 2013 
 

INQUERITOS  POLICIAIS – 515 
FLAGRANTES – 140 

 
MEDIDAS PROTETIVAS SOLICITADAS -  214  

 
TERMOS CIRCUSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA - 61 

   
Artigo  Ocorrências  Quantidade 

   
129 §9º 

LCP 
Violência domestica 226 

147 Ameaça 237 
140 Injuria 107 

21,  LCP Praticar vias de fato, contra alguém 24 
163 Dano 31 
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359 Desobediência de decisão judicial, sob perda ou suspensão do  
direito 

13 

65 LCP Perturbação da  tranquilidade  18 
329 Resistência 10 
331 Desacato 8 
213 Crimes contra liberdade sexual 7 

121 c/c 
art. 14,II 

Tentativa de estupro 4 

150 Violência de domicílio 6 
344 Coação no curso do processo 1 
157 Roubo 2 
136 Maus tratos 2 
250 Assédio 1 
138 Calúnia 1 
148 Sequestro e Cárcere Privado 1 
330 Desobediência 1 

 99 da lei 
10.741/03 

Crime: Discriminação contra o Idoso 10 

96 da lei 
10.741/03 

Crime: Violência física e psicológica  contra o Idoso 5 

102. da lei  
10.741/03 

Crime: Violência patrimonial contra o Idoso 1 

12. da lei 
10.826/03 

Posse Ilegal (Arma)  1 

14 lei 
10.826/03 

Porte Ilegal (Arma) 2 

15 da lei  
10.826/03  

Disparo de (Arma de fogo) 1 

28 da lei 
11.343/06 

Usuário (Droga Ilícita) 1 

33 da lei 
11.343/06 

Trafico de drogas 1 

 

 

TABELA - 04 

TOTAL  - 2014 
 

INQUERITOS POLICIAIS - 800 
 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 1165 
 

MEDIDAS PROTETIVAS -  345 
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TABELA – 5 

TOTAL -  2015  - ESTATISTICA 
 

INQUERITOS POLICIAIS – 815 
 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 889 
 

MEDIDAS PROTETIVAS - 381 
 
 

 

 TABELA  - 6  

TOTAL -  2016  - ESTATISTICA 
 

INQUERITOS POLICIAIS - 959 
 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 1.310 
 

MEDIDAS PROTETIVAS - 667 
 
 

 

TABELA - 7  

TOTAL -  2017  -  ESTATISTICA, até o dia 23/10/17 
 

INQUERITOS POLICIAIS - 707 
 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 923 
 

MEDIDAS PROTETIVAS - 513 
 

 

CAMPINA GRANDE - PB 

 O município de Campina Grande possui a área de 593.026 km², foi fundada em 1 de 
Dezembro de 1697, chegando à categoria de cidade em 11 de outubro de 1864. Pertence 
à Microrregião de Campina Grande e à Mesorregião do Agreste Paraibano. De acordo com 
estimativas de 2017, sua população é de 410. 332 habitantes,  sendo  a segunda cidade mais 
populosa da Paraíba, e sua região metropolitana, formada por dezenove municípios. É 
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conhecida como a capital do forró,  e  um grande centro comercial e universitário,  onde nessa 
extensão territorial,  encontra-se uma delegacia direcionada às mulheres,  para atender as 
vítimas de vários tipos de crimes possíveis, entre  eles podemos destacar como exemplo:  
violência física, sequestro, cárcere privado,  maus tratos, assédio, violência patrimonial contra 
idoso etc...  

 Para entender o contexto da violência contra a mulher, que rodeia o mundo  do 
município de campina grande, é necessário perceber como se deu a construção sócio cultural 
da violência contra as mulheres, na  historiografia. Com base nesses dados desse projeto, 
iremos perceber como a violência contra as mulheres vem afetando o seu dia a dia. 

 

Considerações finais  

 Diante da pesquisa realizada,  sobre o temática,  da  violência contra as mulheres,  
utilizando os dados coletados e o   conceito  de gênero,  ficou evidente no estudo, que hoje em 
2017, tem um número maior de denuncias, que  em 2010. Período que foi realizada,  a 
primeira pesquisa feita na delegacia das mulheres. Configurando assim, um índice maior de 
inquéritos policiais, ano a ano. Isso não quer dizer que a violência contra as mulheres 
aumentou,  pois, com a criação da lei Maria da Penha e o acesso a mídia e a informatização,  
fez com que as mulheres,  tivessem menos medo a denunciar os casos de agressão. Diante 
mão, o polo de Campina Grande,  no estado da PB,  constata de forma obvia, que é necessário 
muito mais do que uma delegacia da Mulher,  para amenizar e descontruir a desigualdade e 
violência de gênero,  entre homens e mulheres, já que é uma edificação sócio cultural, e 
algumas vezes, aceita  pelas vítimas, tal atitude. Com essa ideia,  fica evidente a necessidade 
de uma  construção de igualdade entre os sexos,  para diminuir essa agressividade,  contra o 
sexo feminino. Coisa, que podemos mudar através da educação, cultura e de uma politica 
visionária, para a igualdade gênero,  para ser introduzida, nas escolas, desde ensino 
fundamental. Quebrando assim, o poder  da violência contra as mulheres que impera ainda 
dentro de tantas sociedades, dentre elas, a nossa  querida amada Campina Grande – PB. 
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