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RESUMO

A presente pesquisa, patrocinada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Cultura, parte de algumas observações 
realizadas no primeiro semestre de 2017 na favela da Rocinha, tendo como objeto inicial a participação feminina na construção do território. 
Foram realizadas entrevistas com moradoras da referida comunidade, adotando-se questionários, com questionamentos acerca do cotidiano das 
participantes. Dentre as perguntas, abordou-se o tema da violência doméstica perpetrada pelo parceiro íntimo, constatando-se, ao final que 
todas as 26 mulheres entrevistadas na Rocinha ou já foram vitimas de violência doméstica ou já presenciaram outras mulheres serem vítimas 
desta “violência silenciosa”. A partir desta constatação decidiu-se que a pesquisa teria como foco os números da violência doméstica na Rocinha. 
Verificou-se que estes números quase não são computados, tendo em vista que os últimos dados registrados foram realizados no início de janeiro 
do ano de 2014, pela 11ª Delegacia de Polícia da Rocinha, que desde a sua inauguração em 2013, atendeu 124 ocorrências de violência contra a 
mulher e destes casos 60% era de violência doméstica.  No ano de 2017 todas as vezes das vezes em que a pesquisadora procurou a 11ª DP para 
obter novos dados não havia registro de novas ocorrências. Formulou-se, então, a seguinte pergunta norteadora: Será que a Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) desta localidade, com o seu contingente, conseguiu sanar a violência doméstica ou a vítima continua acuada em denunciar, por 
medo do seu parceiro, do tráfico ou pelo despreparo dos profissionais em receber tal denúncia? A partir da pesquisa, percebeu-se que há registro 
de apenas duas prisões de agressores contra mulheres, desde a implantação da UPP, que ocorreu em setembro de 2012, portanto, acreditava-se 
na hipótese que um número significativo de mulheres vitima de violência registrasse a ocorrência com “pacificação do território”, porém pelos 
registros isto não ocorreu. Durante as entrevistas para a pesquisa, as mulheres falaram sobre as constates violências sofridas por elas e por muitas 
outras mulheres, simplesmente por serem do sexo feminino e por morar na Rocinha. O objetivo principal deste trabalho, portanto, é mostrar um 
pouco sobre a experiência vivenciada na Rocinha, com esta pesquisa, focando principalmente a violência doméstica, que apesar da existência da 
Lei 11.340/06, poucas mulheres moradoras de favelas têm acesso a ela, por dois motivos, ambos muito cruéis. Durante as entrevistas as mulheres 
falaram sobre as dificuldades para denunciar os seus agressores. Conclui-se, ao final, que há dois possíveis fundamentos para a manutenção dos 
inúmeros obstáculos que essas mulheres vêm enfrentando: O primeiro é que em território ocupado por traficante, as mulheres têm medo (ou são 
impedidas) de acessar o poder público para denunciar seus agressores, e o segundo é a ratificação da cultura que em “briga de marido e mulher 
ninguém deve meter a colher”.
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