
MAPA DA VIOLÊNCIA 
CONTRA A MULHER E 

FEMINICÍDIO 



Jacqueline de Carvalho Valentim
Professora Orientadora

(Licenciada em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-UFMS, e 
em Pedagogia pela Faculdade de Ciências Administrativas e de Tecnologia-FATEC. 

Pós-graduada em Gestão Escolar também pela UFMS).

Maria Sirene da Silva
Professora Coorientadora

(Licenciada em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-UFMS, e 
em Pedagogia pela Faculdade de Ciências Administrativas e de Tecnologia-FATEC. 
Pós-graduada em Psicopedagogia Institucional pela Universidade Castelo Branco).

Paulo Henrique da Silva
Estudante Orientando

(Estudante de Ensino Médio [2020] e pesquisador em Ciências Humanas. 
Atualmente [2020], é representante municipal dos estudantes e adolescentes pelo 
Plano Municipal de Educação-PME e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente-CMDCA, respectivamente). 

MAPA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E FEMINICÍDIO – SONORA/MS. JULHO DE 2020.

Esse material se trata de mais uma etapa do projeto

de pesquisa “#LutandoPorElas: conscientização social e
análise situacional da violência contra a mulher e feminicídio
na contemporaneidade” e tem dois objetivos centrais: a)

Divulgar, de maneira inédita, as estatísticas de violência

contra a mulher e feminicídio no município de Sonora/MS,

em relação aos últimos anos; e b) Subsidiar os órgãos

governamentais [de Sonora/MS] na adoção de políticas

públicas em prol a segurança e vida das mulheres.

Todos os dados aqui evidenciados foram fornecidos

pela Delegacia de Polícia Civil de Sonora/MS.

Cada página desse material conta com um

canal/método diferente para denunciar violência doméstica

e familiar contra a mulher.

APRESENTAÇÃO

Mas, afinal, quem são as pessoas que 
desenvolvem esse projeto?



MAPA DA VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER E FEMINICÍDIO

Mapeamento dos casos de violência doméstica e familiar 
contra a mulher e tentativas de feminicídio registrados no 

município de Sonora/MS, em relação ao período 2017-2020.
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Em Sonora/MS:

Por semana, 02 mulheres são vítimas de violência doméstica e familiar.

124 é a média anual de ocorrências de violência contra a mulher.

A cada seis meses, uma mulher é vítima de tentativa de feminicídio.

Ameaça é o tipo de violência mais registrada contra as mulheres.

A cada ano, os índices de violência contra a mulher sobem, em média, 19,6%.

Talvez o canal mais conhecido

popularmente, o Ligue 180 atende

denúncias de quaisquer violências

contra a mulher. A denúncia é

anônima e gratuita, disponível 24

horas, em todo o país.

ONDE DENUNCIAR?



O FEMINICÍDIO E A 
VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER 
NÃO SÃO FATOS 

ISOLADOS!
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02

Min.

No Brasil, uma mulher 

sofre violência a cada 

dois minutos.

(Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, 2019)

O Brasil ocupa o 1º lugar no 

ranking de assassinato de 

mulheres da América Latina. 

(Instituto Igarapé, 2019)

1º LUGAR

Em Mato Grosso do Sul, 

semanalmente, 150 mulheres 

sofrem agressão física.

150

(Governo de MS, 2020)

As Delegacias Especializadas de
Atendimento à Mulher-DEAMs são

unidades especializadas da Polícia Civil

para atendimento às mulheres em

situação de violência. A DEAM mais

próxima de Sonora/MS, em território

estadual, fica localizada em Coxim/MS:

End: Rua General Mendes Moraes, 230 –

Jardim Aeroporto

Telefone: (067) 3291- 1338

E-mail: damcoxim@pc.ms.gov.br

ONDE DENUNCIAR?

Em MS, são 

realizadas, 

diariamente,            

51 denúncias de 

violência doméstica.

51



ESTATÍSTICAS DE VIOLÊNCIA 
CONTRA A MULHER EM SONORA/MS

Assim como quase todos os pequenos centros urbanos brasileiros, infelizmente, o

município de Sonora/MS não possui nenhum estudo publicado que discorra acerca das

estatísticas de violência contra a mulher. Esse fator, associado à falta de políticas públicas,

favorece a perpetuação da discriminação de gênero em âmbito municipal.

Conforme informações disponibilizadas pela Delegacia de Polícia Civil de Sonora/MS,

é possível constatar que os casos de violência contra a mulher registrados no município estão

em constante ascensão. Em 2017 foram registradas 109 ocorrências; em 2018 foram 112; em

2019 o número saltou para 151; e em 2020, de 01 de jan. a 26 de mai., houve 42 registros.

Em 2018, os registros de casos de violência contra a mulher subiram 2,75%, se

comparado com 2017. Já em 2019, houve um acréscimo extremamente alarmante de 36,6%. Os

casos registrados em 2020 (jan. a mai.) já representam 28% dos casos de 2019.

PERÍODO
QUANTIDADE DE CASOS 

REGISTRADOS

2017 109

2018 112

2019 153

2020 (jan. a mai.) 43

MAPA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E FEMINICÍDIO – SONORA/MS. JULHO DE 2020.

Em caso de flagrante ou que a situação de violência esteja ocorrendo naquele

momento, acione a Polícia Militar pelo número 190. O número é valido tanto

para a vítima quanto para testemunhas, e o atendimento é imediato.

ONDE DENUNCIAR?
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Em âmbito municipal, os casos de violência doméstica e familiar mais recorrentes são

os de amaça, e os com menor incidência são os de tentativa de feminicídio e difamação.

No tocante à idade da vítima e do agressor tem-se um fato curioso: em contrapartida

do que muitos pensam, em Sonora/MS, o agressor, geralmente, é mais novo que a vítima.

Analisando os dados desde 2017, constata-se que o agressor tem, em média, 36 anos, e a

vítima 37.

2017 2018 2019
2020

(jan. a mai.)

Ameaça 44 52 62 24

Difamação 04 01 0 01

Injúria 12 18 25 09

Lesão corporal dolosa 22 16 30 08

Tentativa de feminicídio 0 0 02 01

Vias de fato 27 25 34 0

A Casa da Mulher Brasileira é um

espaço de acolhimento e atendimento

humanizado às mulheres em situação

de violência e tem como objetivo

facilitar o acesso dessas mulheres aos

serviços especializados, de forma a

garantir condições para o

enfrentamento da violência vivenciada,

o empoderamento da mulher e sua

autonomia econômica.

ONDE DENUNCIAR?

A Casa da Mulher Brasileira mais próxima de Sonora/MS, em território estadual,

fica localizada na capital, Campo Grande/MS.



ESTATÍSTICAS DE FEMINICÍDIO 
EM SONORA/MS
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O aplicativo de compras online “Magalu”, da rede

varejista Magazine Luiza, possui um botão para

denunciar situações de violência contra as mulheres.

Ao baixar o aplicativo em seu celular, acesse a aba

‘Sua conta’ e clique em ‘Violência contra a mulher’

para denunciar. A aplicação conta com um

direcionamento rápido para os órgãos responsáveis

pelo atendimento da mulher em situação de

violência: Chat online do Ministério dos Direitos

Humanos; Central de Atendimento à Mulher (Ligue

180); e contato da Polícia Militar (190).

ONDE DENUNCIAR?

De acordo com a Delegacia de Polícia Civil de Sonora/MS, felizmente, não há

registros de feminicídio na história do município sonorense. Todavia, a partir de 2019, foram

registradas as primeiras tentativas de feminicídio na cidade, sendo duas ocorrências em 2019 e

uma em 2020 (considerando o período de 01 de janeiro a 26 de maio). Os registros de

tentativas de feminicídio fazem com que Sonora/MS tenha uma estatística de uma ocorrência

desse crime a cada seis meses.

Em contrapartida à inexistência de casos feminicídio no município de Sonora/MS, o

estado de Mato Grosso do Sul apresenta dados alarmantes deste crime. Segundo o Anuário

Brasileiro de Segurança Pública de 2019, MS ocupa o 3º lugar no ranking de estados com

maiores índices de feminicídio, e, conforme o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em

2019, 30 mulheres morreram em razão do feminicídio, e 98 foram vítimas de feminicídio na

forma tentada.

Salienta-se que, em razão da Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104, de 9 de março de

2015), que tipificou este tipo de homicídio, ter sido sancionada, de certo modo, recentemente,

as taxas de feminicídio, em alguns estados e municípios, podem estar subestimadas pelos

órgãos governamentais, pois nem sempre estes são registrados como tal.

Feminicídio é a morte de mulheres em razão do gênero, ou seja, o 
assassinato de mulheres pelo simples fato de serem mulheres. 



Como alternativa online, tem-se, também, o site

da Polícia Civil de MS: www.pc.ms.gov.br. Ao

acessar a Delegacia Virtual, a pessoa,

identificando-se ou anonimamente, formaliza a

denúncia.

ONDE DENUNCIAR?
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PERCEPÇÕES DA SOCIEDADE

Entre os dias 22 e 26 de abril de 2020, a equipe do projeto de pesquisa

#LutandoPorElas aplicou um questionário online - composto por seis questões objetivas - com

o objetivo de captar as percepções da sociedade sobre violência contra a mulher e feminicídio.

Responderam ao questionário 82 pessoas (maioria sonorense), onde destaca-se que:

78% acreditam que as leis existentes, como a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) e a

Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/15), são eficazes, mas não o suficiente para garantir a

segurança e vida das mulheres.

79,3% indicaram a sensação de posse que alguns homens têm em relação às suas

companheiras como o principal desencadeador da violência contra as mulheres.

76,8% conhecem uma mulher que é ou foi vítima de violência doméstica e familiar.

89% sugeriram penas mais severas aos agressores como política pública a ser

adotada contra a violência de gênero.

45,1% na família 

7,3% no trabalho

36,6% em outro lugar

LOCAL DO TESTEMUNHO

11% na escola

?

.........................................

.........................................

.........................................

72% já presenciaram uma mulher

sendo violentada de maneira física, moral,

patrimonial, psicológica, verbal e/ou sexual.

68,7% das pessoas que

testemunharam uma mulher sofrendo violência

NÃO denunciaram a atitude.
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DENUNCIE!

NÃO SE CALE!

EM BRIGA DE MARIDO E 
MULHER, SE METE A 

COLHER, SIM!


