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I. Apresentação

A qual tipo de violência a mulher está mais exposta? É verdadeiro dizer que a maior 
ameaça está dentro de casa? Em que aspectos a violência contra a mulher se distingue 
da violência infligida aos homens? Este e outros questionamentos são colocados ao se 
falar da violência que afeta as mulheres.

Antes de se propor responder às questões colocadas acima e a outras mais que estejam 
em voga, este estudo propõe enriquecer a discussão com informações sistemáticas, 
periódicas e atualizadas sobre o problema. Durante os onze anos de divulgação do 
Dossiê Mulher, grande empenho foi colocado com o intuito de embasar argumentos e 
instigar investigações ainda mais aprofundadas sobre a temática. 

A cada ano o Dossiê Mulher procura melhorar suas análises de forma a produzir 
um instrumento útil às diversas esferas de interesses sobre o tema da violência contra 
a mulher e, especificamente, sobre a violência doméstica e familiar. Seguindo os 
esforços de coordenação interinstitucional para a produção de estatísticas de gênero, 
promovidos pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), a 
partir desta versão do Dossiê Mulher os dados sobre a violência contra a mulher serão 
apresentados em forma de indicadores.

Este tipo de abordagem tem como finalidade impulsionar iniciativas para a produção 
e as análises de estatísticas de gênero de forma padronizada, assim como sua utilização 
em políticas públicas orientadas à igualdade de gênero.

Foram elaborados indicadores de violência física e de violência sexual através do 
cálculo de taxas específicas de vitimização de mulheres, por entender que estas são 
as duas formas de violência que exercem maior impacto negativo na promoção de 
melhores condições de vida da mulher.

Uma novidade desta versão será a apresentação de análise sobre o perfil dos 
acusados, com relação a grau de instrução, ocupação e faixa etária. Mesmo sabendo 
que esta parte da análise da vitimização de mulheres possui alto percentual de não 
informação, contextualizar o perfil apresentado por desses autores e, até mesmo a 
própria ausência da informação, torna-se ponto relevante para se discutir a questão da 
violência contra a mulher e das aplicações punitivas aos autores.

Além disso, com a colaboração das cyberativistas e fundadoras do Movimento 
Mulheres Rodadas, Renata Rodrigues e Débora Thomé, na seção Outros Olhares foi 
elaborada análise sobre os títulos assédio sexual e importunação ofensiva ao pudor.

Para finalizar destaca-se que todos os indicadores de violência contra a mulher 
analisados neste relatório apresentaram redução no ano de 2015, comparados ao ano 
anterior, seguindo uma tendência verificada na maioria dos indicadores de crime e 
violência do estado do Rio de Janeiro em 2015. Por outro lado, aponta-se como aspecto 
negativo no campo das políticas públicas para as mulheres a desativação de serviços 
municipais de referência no atendimento à mulher.
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Desta forma, o ISP contribui para o mapeamento da violência contra a mulher 
fluminense, para o embasamento de argumentos que facilitem a elaboração de políticas 
públicas e para a prevenção e a repressão qualificada aos crimes contra a mulher.


