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INFLUÊNCIA DO TERRITÓRIO NA PRODUÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA AS 

MULHERES NO MUNÍCIPIO DE SÃO PAULO   

 

Resumo: A violência contra mulher é um fenômeno que atinge milhões de mulheres 

independentemente da idade, raça, orientação sexual, classe social, estado civil, escolaridade e 

demais fatores pessoais.  Este artigo busca aumentar o entendimento da produção de violência de 

gênero em relação aos territórios do município de São Paulo. Almeja ainda auxiliar na implementação 

de políticas públicas que atuem para assegurar o direito da mulher à integridade física e psicológica, 

sobretudo em regiões mais vulneráveis. Para isso, foram realizados levantamento bibliográfico, 

pesquisa documental e a interpretação dos dados disponibilizados pelo Mapa da Desigualdade. É 

possível observar que em sua maioria os bairros apresentados como mais violentos não são os mais 

vulneráveis, além disso não existe uma correlação entre os bairros considerados mais violentos com 

os bairros com mais feminicídios. Posto isto, é importante ressaltar que os bairros aqui apresentados 

como mais violentos não necessariamente sejam os mais violentos e sim regiões com maior índice de 

denúncias. Assim, como nem toda violência é denunciada, reforça-se a urgência pela implementação 

e divulgação de programas que auxiliem no combate à violência.  

 

Palvras-chave: Violência contra as mulheres; Violência de gênero; Violência doméstica; Territórios. 

 

Abstract :Violence against women is a phenomenon that affects millions of women regardless of age, 

race, sexual orientation, social class, marital status, education and other personal factors. This article 

seeks to increase the understanding of the production of gender violence in relation to the territories of 

the municipality of São Paulo. It also aims to assist in the implementation of public policies that act to 

ensure women's right to physical and psychological integrity, especially in more vulnerable regions. For 

this, a bibliographical survey, documentary research and the interpretation of the data provided by the 

Map of Inequality were carried out. It is possible to observe that most of the neighborhoods presented 

as the most violent are not the most vulnerable, in addition there is no correlation between the 

neighborhoods considered the most violent with the neighborhoods with the most feminicides. Having 

said that, it is important to emphasize that the neighborhoods presented here as the most violent are 

not necessarily the most violent, but regions with the highest rate of complaints. Thus, as not all violence 

is denounced, the urgency for the implementation and dissemination of programs that help combat 

violence is reinforced. 

 

Keywords: Violence against women; Gender violence; Domestic violence; Territories. 
 

 

 

 



 

 

Introdução  

  

Na “Declaração e plataforma de ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher” 

(ONU, 1995), uma das doze áreas levantadas como prioritárias na superação das 

desigualdades de gênero é o combate à violência contra as mulheres. A violência, seja ela 

dentro da comunidade, perpetrada ou tolerada pelo Estado, é entendida como um dos 

principais obstáculos à garantia dos fundamentos dos direitos humanos e liberdades de 

mulheres e meninas. 

A “Declaração e plataforma de ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher” (ONU, 

1995), apresenta que a discriminação e a violência são uma realidade compartilhada por 

mulheres em todo o mundo e afetava-as em todas as fases da vida, dificultando o pleno 

desenvolvimento de vida adulta e envelhecimento digno das mulheres nos mais diversos 

contextos internacionais. 

Outro ponto de destaque é que algumas mulheres sofrem violências específicas, 

resultante da interação de uma determinada condição com outras, como a mulher ser negra, 

migrante, pobre ou residente em comunidades rurais remotas (ONU apud ENGEL, 2020) 

Destaca também a maneira como a violência se expressa na manifestação diferente 

de oportunidades entre os gêneros, o que resulta em relações de poder e condições desiguais 

entre homens e mulheres, perpetuando ainda mais o ciclo de violência e dificultando o 

afastamento da vítima com seu agressor. 

A posição adotada foi a de que a luta contra estas desigualdades deve ser um dos 

principais compromissos dos estados nacionais da sociedade civil, e que havia uma série de 

ações de prevenção já bastante efetivas conhecidas a este respeito. No entanto, uma das 

barreiras relatadas na época para um confronto foi a falta de dados estatísticos confiáveis  

sobre diferentes tipos de violência, apresentados como discriminação de gênero. 

O Brasil e outros países não tinham dimensão da incidência de violência contra mulher, 

sendo assim, não existiam políticas de prevenção e repressão. Dado o contexto esboçado 

sobre a situação da 1990, foram formulados objetivos estratégicos para lidar com os diferentes 

tipos de violência mencionados.  

Esses objetivos foram detalhados através da sugestão de ações a serem adotadas 

pelo governo e sociedade. Vinte anos após o reconhecimento desta questão e dos Estados 

signatários passarem a tratá-la como questão de suma relevância, com vistas a preservar a 

dignidade da mulher e assegurar sua plenitude, este trabalho se propõe a analisar as 

continuidades e mudanças da situação das mulheres brasileiras em termos de violência. 

Dessa forma, foi realizada uma análise da produção de violência contra mulher e 

feminicídio no município de São Paulo, a partir do mapa da desigualdade disponível pela Rede 



 

 

Nossa São Paulo, a fim de investigar a influência dos territórios na produção de violência 

contra mulher, sobretudo em territórios menos assistidos. 

Para Azevedo (2004), a concepção de políticas públicas “são definidas, 

implementadas, reformuladas ou desativadas com base na memória da sociedade ou do 

Estado”, sendo assim, identificação de um padrão aumenta nossa compreensão do fenômeno 

e auxilia o desenvolvimento de políticas públicas para grupos mais vulneráveis.  

 

1. Contexto histórico  

  

As mulheres, historicamente estão em condição desigual em relação à sociedade, 

ao serem discriminadas e violentadas. Para enfrentar esta cultura machista e patriarcal as 

mulheres reivindicam o direito básico a liberdade e igualdade. O movimento feminista que teve 

a primeira mobilização com o movimento sufragista, no fim do século XVIII e início do século 

XIX, exigiu a criminalização de práticas tradicionalmente aceitas na sociedade, que perpetuam 

a dominação masculina (OLIVEIRA, 2022). A violência contra a mulher não deveria mais ser 

aceita como “natural”.  

Conforme informado no portal do governo de São Paulo, em 1985, foi inaugurada a 

Delegacia da Mulher (DEAM) e criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) 

após a promulgação da Lei nº 7.353. A Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra 

Mulheres (PNEVCM), (BRASIL, 2011b), informa que em 1986, foi criada a primeira Casa-

Abrigo para mulheres em situação de risco de morte do país pela Secretaria de Segurança 

Pública de São Paulo e, até 2002, as DEAMs e Casas-Abrigo foram as principais políticas de 

enfrentamento à violência doméstica no Brasil. Nesse entremeio, em 1998, o Ministério da 

Saúde elaborou a “Nota Técnica para prevenção e tratamento dos agravos resultantes da 

violência sexual” garantindo o atendimento a mulheres vítimas de violência sexual nos 

serviços de saúde.  

Na Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres (PNEVCM), 

(BRASIL, 2011b) consta que a Secretaria de Políticas para Mulheres foi criada em 2003, o 

que possibilitou a criação de novos serviços como a Defensoria da Mulher, o Centro de 

Referência de Atendimento às Mulheres e Serviços de Responsabilização e Educação do 

Agressor. Em 2006, foi promulgada a Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, conhecida como 

Lei Maria da Penha, para coibir a violência contra mulher. A partir desta lei os crimes 

começaram a ser julgados Juizados Especializados de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher; e surge a proibição da aplicação de penas pecuniárias, como a pena o pagamento 

de dinheiro pelos agressores. Além disso, as mulheres em situação de violência passam a 



 

 

contar com a possiblidade de encaminhamentos a programas de proteção e serviços de 

assistência social. Em 2007, foi lançado o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência 

contra as Mulheres, consistindo em estratégias de integração entre governo federal, estadual 

e municipal para mobilizar ações de enfrentamento à violência contra as mulheres.  

 

2. A desigualdade de gênero e a violência contra a mulher 

 

Os termos como violência de gênero, violência doméstica e violência contra mulher 

são conceitos formulados que atingem o mesmo propósito. Para explicar o termo violência 

doméstica ressalto que homens e mulheres são atingidos pela violência de maneira 

diferenciada, geralmente a violência que mais atinge os homens é praticada em espaços 

públicos, enquanto as mulheres são violentadas muitas vezes em suas casas, pelos seus 

familiares ou companheiros. 

Conforme o Art. 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a 

mulher é “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.  Pela “Declaração e 

plataforma de ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher” (ONU, 1995) violência contra 

mulher é definida como: 

(...) quaisquer atos de violência, inclusive ameaças, coerção ou outra privação arbitrária 

de liberdade, que tenham por base o gênero e que resultem ou possam resultar em 

dano ou sofrimento de natureza física, sexual ou psicológica, e que se produzam na 

vida pública ou privada.(ONU, 1995).  

 

A Constituição Federal de 1988, aliada a Declaração e Plataforma de ação da IV 

Conferência Mundial sobre a Mulher e a Lei Maria da Penha, tem contribuído 

significativamente para o combate à violência. No entanto, as mulheres ainda sofrem com as 

consequências da desigualdade de gênero, fruto de séculos de opressão. 

Essa desigualdade se manifesta em relações íntimas, das quais as mulheres são 

muitas vezes não apenas economicamente, mas socialmente e emocionalmente 

dependentes. “O fato de a sociedade impor esse “destino” às mulheres faz com que elas não 

enxerguem ou não queira enxergar que estão diante de um relacionamento abusivo, tolerando 

humilhações e agressões das mais variadas formas.” (ARAUJO, 2018).  

A edição da Lei Maria da Penha foi um avanço importante no combate à violência 

doméstica, no que diz respeito à disponibilização de medidas de urgência. Essas medidas 



 

 

têm caráter de medida cautelar generis e são autônomas em relação a qualquer 

procedimento, ou criminal. Independem ainda de representação da vítima.  

Mesmo que a lei Maria da Penha tenha sido criada como instrumento de 

enfrentamento da violência de gênero, existem complicações processuais e falta de preparo 

das autoridades o que dificulta o auxílio das vítimas. Assim sendo, o Ministério Público é um 

importante pilar nessa luta, dado que possui diversos instrumentos para a proteção das 

vítimas e a prevenção da violência contra a mulher. 

 Além disso, dada sua missão constitucional de agente de transformação social, 

cabe à Agência adotar todas as medidas cabíveis com vistas a promover a igualdade de 

gênero, no poder Público, no todos os seus órgãos, a implementação de políticas públicas 

adequadas. 

A eficácia do processo de proteção e do processo penal está condicionada à 

incorporação de conceitos multidisciplinares pela polícia, possibilita a apreensão da vítima em 

todos os seus aspectos: psicológico, afetivo, entre outros.  

O Ministério Público é o responsável e deve utilizar de implementações de políticas 

públicas no combate à violência e na promoção da igualdade de gênero. 

 

3. Métodos 

 

A metodologia adotada foi levantamento bibliográfico e pesquisa documental, 

apresentando dados técnicos e práticos com base em dados já publicados. Conforme Gil 

(2012): 

embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta 

natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes 

bibliográficas. Parte dos estudos exploratórios podem ser definidos como pesquisas 

bibliográficas, assim como certo número de pesquisas desenvolvidas a partir da 

técnica de análise de conteúdo. 

(...) a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente. 

 O trabalho em questão apresentará informações obtidas através de artigos científicos, 

pesquisas acadêmicas e, sobretudo, do Mapa da Desigualdade do município de São Paulo.  

 



 

 

4. Resultados  

 

4.1 Bairros com índices de violência contra mulher em geral mais elevados 

  

Aqui levantamos os bairros com maiores índices de violência contra mulher em geral. 

A tabela abaixo mostra os 5 distritos com maiores coeficientes médios de 2020 e 2021, de 

mulheres vítimas de violência (todas as categorias) para cada dez mil mulheres residentes de 

20 a 59 anos: 

Distrito 
População 

feminina (%) 
Violência contra a 

mulher - todas 
Violência contra a mulher - 

feminicídio  

Sé 50.82% 808.0 0.6 

Barra Funda 54.46% 695.8 1.0 

Brás 50.29% 566.4 1.5 

Pari 52.38% 464.1 0.0 
República 49.83% 448.0 0.3 

Tabela 1 - Maiores índices de violência contra mulher em geral 

 

Abaixo levantamos os dados socioeconômicos dos bairros mais violentos: 

Distrito Favelas 
Abandono escolar no Ensino 

Fundamental da rede municipal 
Remuneração média mensal do 

emprego formal 

Sé 0.00 0.14 5,965.00 

Barra Funda 1.08 não aplicável 4,298.00 

Brás 0.18 não aplicável 2,792.00 

Pari 2.06 0.19 2,323.00 

República 0.00 não aplicável 4,908.00 

Tabela 2 - Índices socioeonômicos dos bairros mais violentos 

 

4.2 Bairros com índices de violência contra mulher em geral mais baixos 

  

Abaixo apresentamos os 5 bairros com menores coeficientes médios de 2020 e 2021, de 

mulheres vítimas de violência para cada dez mil mulheres residentes de 20 a 59 anos: 

Distrito 
População 

feminina (%) 
Violência contra a 

mulher - todas 
Violência contra a mulher - 

feminicídio  

Vila Andrade 51.12% 117.3 0.4 

Perdizes 54.20% 126.0 0.1 

Alto de Pinheiros 54.68% 135.3 0.0 

Carrão 53.22% 136.9 0.2 

Vila Formosa 52.96% 137.2 0.2 

Tabela 3 - Menores índices de violência contra mulher em geral 



 

 

 

Abaixo levantamos os dados socioeconômicos dos bairros menos violentos: 

Distrito Favelas 
Abandono escolar no Ensino 

Fundamental da rede municipal 
Remuneração média mensal do 

emprego formal 

Vila Andrade 33.56 0.15 3,127.00 

Perdizes 0.00 0.00 3,506.00 

Alto de Pinheiros 0.00 não aplicável 4,282.00 

Carrão 2.53 0.36 2,088.00 

Vila Formosa 0.90 0.09 2,184.00 

Tabela 4 - Índices socioeonômicos dos bairros menos violentos 

 

4..3 Bairros com índices de feminicídios mais elevados 

 

Abaixo apresentamos os 6 distritos com maiores coeficientes médio de 2020 e 2021, 

de feminicídio para cada dez mil mulheres residentes de 20 a 59 anos: 

Distrito 
População 

feminina (%) 
Violência contra a 

mulher - todas 
Violência contra a mulher - 

feminicídio  

Guaianases 51.63% 307.5 4.8 

Parelheiros 51.04% 278.1 1.6 

Brás 50.29% 566.4 1.5 

Belém 51.73% 299.7 1.5 

Socorro 53.42% 333.1 1.4 

Parque do Carmo 51.42% 273.6 1.4 

Tabela 5 - Bairros com índices de feminicídios mais elevados 

 

Abaixo levantamos os dados socioeconômicos dos bairros mais feminicídios: 

Distrito Favelas 
Abandono escolar no Ensino 

Fundamental da rede municipal 
Remuneração média mensal do 

emprego formal 

Guaianases 2.97 0.03 2,814.00 

Parelheiros 8.29 0.00 2,341.00 

Brás 0.18 não aplicável 2,792.00 

Belém 3.78 0.00 4,732.00 

Socorro 6.16 0.00 3,720.00 

Parque do Carmo 16.57 0.24 2,692.00 

Tabela 6- Índices socioeconômicos dos bairros mais feminicídios 

4.4 Bairros sem feminicídios  

  

Apresentamos, agora, os 21 distritos com coeficientes médios de feminicídios 

próximos a zero:  

 



 

 

Distrito 
População 

feminina (%) 
Violência contra a 

mulher - todas 
Violência contra a mulher - 

feminicídio  

Alto de Pinheiros 54.68% 135.3 0.0 

Morumbi 53.20% 156.8 0.0 

Moema 54.23% 164.4 0.0 

Vila Leopoldina 50.36% 168.0 0.0 

Sacomã 52.34% 176.4 0.0 

Marsilac 49.50% 182.1 0.0 

Vila Prudente 52.92% 206.3 0.0 

Cachoeirinha 52.07% 208.1 0.0 

Jaçanã 52.60% 211.7 0.0 

Consolação 54.56% 215.6 0.0 

Cangaíba 52.53% 237.2 0.0 

Campo Grande 53.29% 238.3 0.0 

Pinheiros 54.82% 252.9 0.0 

Moóca 52.93% 258.0 0.0 

Artur Alvim 53.14% 268.7 0.0 

Butantã 52.81% 269.4 0.0 

Jaguara 52.45% 282.6 0.0 

Cambuci 53.45% 308.0 0.0 

Santo Amaro 53.36% 362.6 0.0 

Bom Retiro 51.38% 390.8 0.0 

Pari 52.38% 464.1 0.0 

Tabela 7 - Bairros sem índices feminicídios 

 

Foram levantados os dados socioeconômicos distritos com coeficientes médios de 

feminicídios próximos a zero:  

 

Distrito Favelas 
Abandono escolar no Ensino 

Fundamental da rede municipal 
Remuneração média mensal do 

emprego formal 

Alto de Pinheiros 0.00 não aplicável 4,282.00 

Morumbi 14.07 0.00 4,464.00 

Moema 0.00 0.00 3,666.00 

Vila Leopoldina 4.49 0.00 3,496.00 

Sacomã 23.93 0.02 3,358.00 

Marsilac 2.69 não aplicável 2,636.00 

Vila Prudente 5.26 0.16 2,719.00 

Cachoeirinha 20.24 0.02 2,837.00 

Jaçanã 31.39 0.03 2,603.00 

Consolação 0.00 não aplicável 3,131.00 

Cangaíba 10.85 0.00 2,493.00 

Campo Grande 3.77 0.02 4,578.00 

Pinheiros 0.08 0.48 5,220.00 



 

 

Distrito Favelas 
Abandono escolar no Ensino 

Fundamental da rede municipal 
Remuneração média mensal do 

emprego formal 

Moóca 0.17 0.42 2,833.00 

Artur Alvim 7.34 0.02 2,075.00 

Butantã 1.31 0.00 4,726.00 

Jaguara 1.09 0.08 5,643.00 

Cambuci 0.00 não aplicável 3,763.00 

Santo Amaro 0.16 0.20 5,024.00 

Bom Retiro 2.90 não aplicável 3,604.00 

Pari 2.06 0.19 2,323.00 

Tabela 8 - Índices socioeconômicos dos bairros sem feminicídios 

 

5. Discussão 

  Observando os dados acima é possível observar que em geral os bairros 

apresentados como mais violentos não são os com mais feminicídios, com exceção do Brás 

que se encontra como um dos 5 bairros mais violentos e com mais feminicídios. 

Levantamos como uma exceção o bairro do Pari que é apresentado como um dos mais 

violentos, contudo está como um dos bairros com coeficiente de feminicídio igual a zero. 

O bairro Alto de Pinheiros é apresentado como um dos menos violentos e sem 

feminicídios. O bairro não possui uma taxa de abandono escolar infantil e favelas, e também 

é apontado com uma das maiores rendas de São Paulo.  

Ao analisar os índices socioeconômicos dos bairros apresentados neste artigo 

percebe-se que em média a densidade de favelas não reflete nos índices de violência contra 

mulher, dado que todos apresentam uma média de densidade semelhante, principalmente 

comparando os bairros com maiores índices de feminicídios (densidade média de 6,33), e os 

bairros que não apresentaram ocorrência de feminicídio (densidade média 6,28). 

Verificando os índices de abandono escolar é possível identificar que 3 dos 5 distritos 

levantados como mais violentos, não possuem taxa de abandono escolar infantil e dos bairros 

que são considerados menos violentos apenas um bairro (Alto de Pinheiros levantado acima) 

não teve taxa de abandono infantil. O mesmo acontece considerando os bairros com maior 

índice de feminicídios, apenas um bairro (Brás) não teve índice de abandono infantil.  

Com os índices de renda média também é possível identificar maior semelhança entre 

os bairros mais violentos (R$ 4.057,20) e sem feminicídio (R$ 3.594,00), que possuem uma 

renda média maior ao observar os menos violentos (R$ 3.037,40) e com maior índice de 

feminicídios (R$ 3.181.83). A renda é um dos fatores que mais influenciam na vulnerabilidade 

das mulheres à violência, como levantado por Engel (2020): 



 

 

 As mulheres que estão na faixa salarial de até 1 salário-mínimo (SM) são as que 

possuem as maiores incidências de agressões físicas, especialmente as mulheres 

negras. [...] No caso das mulheres negras, o aumento da faixa salarial é 

acompanhado pela diminuição da incidência da ocorrência de agressão. 

Neste ponto, é fundamental a reflexão de que os dados levantados acerca de casos 

de violência (retirando feminicídios) referem-se aos casos de denúncia, no entanto, muitas 

mulheres não denunciam quando sofrem algum tipo de violência. Segundo Leal et al (apud 

RABELO, 2019), “61% das mulheres que sofrem algum tipo de violência relatam não procurar 

ajuda, restando apenas 30% que decidiram quebrar o silêncio e procurar a polícia, 

denunciando seus companheiros ou qualquer outro agressor.”. 

Esse processo de subnotificação pode levar a interpretação de que os bairros são 

mais seguros para as mulheres, contudo, BARROSO (2020) ao analisar o relatório Violência 

doméstica durante a pandemia de covid-19, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública (FBSP, 2020), identificou um aumento de 22,2% nos casos de feminicídio entre março 

e abril de 2020, em 12 estados do país, se comparado aos dados de 2019 e uma redução no 

número de casos de lesão corporal dolosa: 

Tal redução está diretamente relacionada à dificuldade de buscar as instituições 

policiais no período e, portanto, de gerar os registros de notificação. Desse modo, a 

subnotificação acaba por camuflar os índices de violência contra mulheres, no 

período. (BARROSO, 2020). 

 

Ainda a partir do relatório de Violência doméstica durante a pandemia de covid-19 

(FBSP, 2020), sobre o Estado de São Paulo, é possível observar que os registros de violência 

geral acumulado no período de março/abril 2019 a 2020 teve uma diminuição de 21,8% no 

Estado de São Paulo: 

 

Tabela 9 - Registros de violência doméstica (lesão corporal dolosa) – FBSP 

 



 

 

Enquanto, os índices de feminicídio no período de março/abril 2019 a 2020 tiveram um 

aumento de 41,4% no Estado de São Paulo: 

 

Tabela 10 - Registros de Feminicídios - FBSP 

 

Ressalta-se também que o feminicídio é um dado mais difícil de ser manipulado. 

Mesmo assim, conforme levantado por Adorno e Nery (2019), sobre “a evolução dos 

homicídios, verifica-se que os números obtidos das fontes policiais são sempre menores, 

comparativamente aos fornecidos pelas fontes sanitárias”. O estudo dos autores mostra que 

para o período 1981-2016, temos, em média, uma diferença anual de aproximadamente 460 

homicídios.  

  



 

 

 

Considerações finais  

 

Mesmo com a evolução nas discussões sobre violência contra mulher e conquistas na 

luta, como a Lei Maria da Penha, que é referência mundial, os dados recolhidos apontam para 

resultados preocupantes, como a dificuldade de obter dados, posto que existe uma 

precarização das denúncias. Sendo assim, é importante focar na assistência e suporte das 

vítimas de violência que procuram ajuda e incentivar a denúncia. 

Contudo, o feminicídio consiste em um dado mais concreto, que dificilmente vai ser 

manipulado erroneamente. As denúncias acontecem de maneira mais eficaz do que nos casos 

de violência contra mulher (geral), já que a pessoa violentada pode ter medo de denunciar e 

haver represália, além de fatores levantados nesse artigo, o que dificulta um número mais 

assertivo. 

Identificamos semelhanças entre os bairros mais violentos e sem feminicídios, assim 

como, os bairros menos violentos e com maiores coeficientes de feminicídios. Com isso, 

sustenta-se a hipótese de que não necessariamente os bairros levantados como mais 

violentos são os bairros onde acontecem maior nível de violência, possivelmente porque, 

considerando o maior nível de instrução, as pessoas consigam identificar a violência de forma 

mais clara e realizem a denúncia.  

Por fim, a partir dos números apresentados neste artigo, verifica-se a importância de 

políticas públicas que incentivem a manutenção da educação, da renda e do conhecimento 

do que é violência contra mulher e maneiras de denunciá-la, para diminuição da produção de 

violência contra mulher no município de São Paulo. 
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