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RESUMO

A presente pesquisa tem como tema a violência contra a mulher no Estado de Roraima. Como estão os índices relativos a violência contra mulher 
no Estado de Roraima?  A lei 11.340 de 07 de agosto de 2006, a qual deu-se nome de Maria da Penha, cria mecanismos para acabar com a 
violência doméstica e familiar contra a mulher. Em detrimento do nome dado a Lei, refere-se ao caso fático de uma mulher chamada Maria 
Fernandes, que foi pioneira da efetivação do dispositivo legal, foi vítima do seu próprio marido no ano de 1983, p professor colombiano chamado 
Antônio Heredio Viveras, o qual tentou matá-la duas vezes, uma vez por meio de arma de fogo, outra vez eletrocutada, que terminou deixando-a 
paraplégica, dessa maneira, Maria lutou anos para que seu agressor viesse a ser condenado. É evidente que toda mulher, independente da classe, 
raça, etnias, orientação sexual, sendo pessoa humana, é assegurada as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Assim a pesquisa tem o objetivo de analisar o aumento ou a diminuição da 
violência contra a mulher no Estado de Roraima entre os anos 2015 e 2016, como expressão da questão social nos últimos anos. A metodologia 
utilizada quanto a natureza foi a básica, quanto a abordagem a pesquisa foi desenvolvida por procedimentos quantitativos, quanto aos seus fins a 
pesquisa foi exploratória, descritiva, a realização da pesquisa foi feita por levantamento de dados de fontes secundarias. Dessa forma, o poder 
público desenvolve políticas públicas que garantem os direitos humanos das mulheres, no âmbito das relações domesticas e familiares, no sentido 
de resguarda-las de toda forma de negligencia, discriminação, exploração, violência, crueldade e pressão. Portanto, como resultado preliminar 
dessa pesquisa, percebe-se o aumento do índice da violência doméstica no Estado Roraima entre os anos 2015 e 2016 e a falha na notificação de 
casos de feminicídio que terminam por serem apresentados como homicídio.
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