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Homicídio contra mulher e feminicídio demandam políticas
públicas especí�cas
Por Giane Silvestre e Ariadne Natal, Núcleo de Estudos da Violência da USP
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O ano de 2019 começou com boas e más notícias no que diz respeito ao número de mortes violentas no Brasil. A

boa notícia é que houve uma queda de 13% nas mortes violentas em todo o país no ano de 2018 (12% se forem

considerados apenas os homicídios), conforme divulgado pelo Monitor da Violência na semana passada. A má

notícia é que a queda não foi observada na mesma proporção quando as vítimas são mulheres.

Segundo os dados levantados pela equipe do G1, entre 2017 e 2018 o número de mulheres mortas caiu de 4.558

para 4.254, uma redução de 6,7%, frente uma queda maior dentre os homens.

No Brasil, no ano de 2018, os homicídios de mulheres representaram cerca de 8,7% dos total de assassinatos no

país. Isto signi�ca que, de cada 100 pessoas mortas, mais de 8 delas eram mulheres. Esta distribuição, entretanto,

não se deu de maneira homogênea nos diversos estados brasileiros. Enquanto que, em Amapá e Sergipe, 4% das

mortes violentas incidiram sobre mulheres, em estados como São Paulo as mulheres representaram 15% das

vítimas, chegando a 20% em Mato Grosso do Sul.

Considerando a diferença na densidade populacional no Brasil, a forma mais adequada de comparar a incidência de

casos por estados é por meio do cálculo de mortes por 100 mil habitantes. Em 2018, a média nacional de mulheres

assassinadas foi de 4 por 100 mil habitantes. Dentre os estados, Roraima, Ceará e Acre se destacam por taxas muito

acima da média nacional, com mais de 8 mortes de mulheres por 100 mil habitantes.

Existem diferentes formas de registrar as mortes provocadas por terceiros, a depender da situação e das

circunstâncias de cada caso, como homicídio e latrocínio, por exemplo. Quando as vítimas são mulheres, as mortes

podem ser classi�cadas como feminicídios se o crime for motivado pela condição de gênero. Isso porque desde
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2015 a lei 13.104 inseriu o feminicídio no ordenamento jurídico nacional. Com quatro anos de implementação da lei,

podemos dizer que ainda estamos diante de um processo de consolidação dos registros e que o aumento dos

números pode ser re�exo do maior emprego da tipi�cação do feminicídio.

Segundo os dados levantados pelo Monitor da Violência, 16 unidades da federação tiveram aumento dos registros

de feminicídio em 2018 em relação ao ano anterior. Além disso, em oito destes estados cresceu também o registro

de homicídio de mulheres, ou seja, não houve uma substituição na tipi�cação da morte (de homicídio para

feminicídio), mas sim um aumento do número de mulheres mortas nas duas situações.

Dentre os 16 estados que apresentaram aumento no número de feminicídios, destacam-se Paraná, Ceará, Distrito

Federal e Rio Grande do Sul com crescimentos acima de 40% e Sergipe com o crescimento de 78%. O estado do

Ceará chama a atenção ainda, pois, além do alto número de feminicídios, registrou um aumento de 27% de mortes

de mulheres, embora tenha tido uma redução de 15% nas mortes violentas de homens em 2018. Vale lembrar que

logo no início de 2018 o Ceará foi palco de uma chacina que vitimou 14 pessoas, sendo 8 mulheres.

Para além das discrepâncias regionais, os dados apresentados pelo Monitor da Violência indicam que a vitimização

de mulheres segue como um problema crônico no Brasil e enraizado na formação da nossa sociedade. A condição

de vulnerabilidade das mulheres é construída por questões econômicas, culturais, educacionais e que podem e

devem ser alteradas por meio de políticas públicas voltadas à prevenção da violência. A implementação da lei do

feminicídio foi um pequeno passo dado na direção de colocar esta questão na esfera pública, combatendo a noção

de que a violência contra a mulher seria um problema privado, na qual não se deveria "meter a colher".

A dinâmica das mortes que vitima as mulheres possui características distintas daquela que incide sobre os homens

e, por esta razão, as políticas de prevenção da violência contra a mulher precisam levar em conta esta

especi�cidade. Muitas das mortes poderiam ter sido evitadas, por exemplo, com o funcionamento e�caz de um

sistema de medidas protetivas, interrompendo um ciclo de violência e impedindo desfechos letais.

Giane Silvestre e Ariadne Natal são pesquisadoras do NEV-USP

MAIS DO G1

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Discurso no Planalto

Bolsonaro diz que ministério com 20 homens e 2 mulheres é 'equilibrado'
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No Dia da Mulher, presidente a�rmou que cada ministra vale por ‘10 homens’. 'Pela 1ª vez na vida o nº de ministros e ministras
está equilibrado', a�rmou.

Há 50 minutos — Em Política

Vozes da violência

'Tenho recebido relatos de todos os tipos', diz agredida no 1º encontro
Elaine Caparroz foi agredida por 4 h dentro de casa há 21 dias; agressor está preso.

Há 7 horas — Em Rio de Janeiro

Vítimas devem perder o medo de denunciar, diz Luiza Brunet
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Há 3 horas — Em São Paulo

Candidaturas suspeitas

'Deixa as investigações continuarem', diz presidente sobre ministro do Turismo
Filiada ao PSL acusa Marcelo Álvaro Antônio de chamá-la para ser 'candidata-laranja'. MP e PF investigam denúncias.

Há 7 horas — Em Política

ESPECIAL PUBLICITÁRIO

O clima do Almoço do Anjo foi de muita
emoção! Vem ver!

Ex-assessor de ministro pediu cheque em branco em troca de verba, diz candidata
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Há 9 horas — Em Minas Gerais

CAMAROTTI: Pressão pela saída de Álvaro Antônio aumenta no governo

Há 9 horas

3 min

Mudanças na aposentadoria

'Não pode levar um ano para aprovar', diz Bolsonaro sobre Previdência

Há 6 horas — Em Economia

VALDO CRUZ: esperança é que semana de crises sirva de lição

Há 6 horas

1 min

Maia diz que CCJ será instalada na quarta
Medida é a 1ª etapa para tramitação da reforma na Câmara.
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Há 4 horas — Em Política

Violência policial

Petista diz que seu braço foi quebrado por PMs em delegacia por seu posicionamento político
'Faziam menção para a minha camiseta do Lula', a�rmou Geovani Doratioto.

Há 6 minutos — Em Carnaval 2019 em São Paulo

7 min

Exclusivo G1

Monitor da Violência: uma mulher é morta a cada 2 horas no Brasil
Registros de feminicídio crescem, mas cai o nº de mulheres vítimas de homicídio.
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Há 13 horas — Em Monitor da Violência

1 min

MAPA mostra taxas de feminicídio por estado, ano a ano
Acre é o estado com o maior número de casos no país.

Há 2 horas

ANÁLISE FBSP: Dados evidenciam a desigualdade de gênero no país
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Há 10 horas — Em Monitor da Violência

ANÁLISE NEV: Feminicídio e homicídio de mulheres demandam medidas especí�cas

Há 10 horas

Violência contra a mulher

Morre em SP jovem estuprada pelo cunhado e queimada pelo namorado
Ele foi preso em �agrante e disse que agiu por ciúmes ao vê-la na cama com outro.

Há 8 horas — Em São Paulo
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'Era tudo �ores e acabou nisso', diz mulher espancada e deixada em estrada no ES
Namorado teve a prisão decretada e está foragido; vítima segue internada.

Há 2 horas — Em Zona da Mata

Ministra da Mulher

Damares quer que pro�ssionais de beleza denunciem sinais de agressão contra mulheres
Governo diz que campanha vai ensinar meninos 'a amar' meninas.

Há 7 horas — Em Política
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VEJA MAIS

Desigualdade

Mulheres ganham 20,5% menos do que os homens, aponta IBGE

Há 8 horas — Em Economia

6 indicadores que mostram como a igualdade de gênero avançou (ou não) na América Latina

Há 8 horas

3 min
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