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RESUMO 

 

Ao longo dos séculos XX e XXI, a mulher vem conquistando seus direitos na sociedade 

brasileira, na qual sempre foi discriminada culturalmente pela superioridade masculina, sendo 

vista como objeto do lar e sempre sofrendo diversas formas de violência. Mesmo com os 

avanços no campo do direito a partir da criação da Lei Maria da Penha, a agressão contra a 

mulher ainda é uma pratica constante no Brasil em todas as classes sociais. Tendo em vista o 

exposto, o objetivo deste trabalho é analisar o perfil socioeconômico das mulheres 

cruzalmenses vítimas da violência doméstica que procuram o Instituto Maria Joaquina. Para 

tanto, esse estudo, ainda em fase de coleta de dados, está baseado em uma abordagem 

exploratório-descritiva de caráter qualitativo e quantitativo com dados coletados nos boletins 

de ocorrências registrados no complexo policial de Cruz das Almas e na quantidade de 

mulheres que sofreram agressões psicológicas e físicas e que procuraram o amparo no 

Instituto Maria Joaquina. Os dados finais serão analisados e tabulados por meio do Microsoft 

Excel 2010. Inicialmente, de acordo como Instituto Maria Joaquina pode-se verificar que no 

ano de 2017, de janeiro a dezembro, o número total de mulheres que procuraram por amparo 

psicológico foi de 216, enquanto que, no ano de 2018, de janeiro a setembro, o índice 

aumentou para 296, deixando claro que mesmo com todas as campanhas de combate a 

violência contra a mulher, os casos de agressão demonstram uma progressão a cada ano. 
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