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É lamentavelmente corriqueiro ver noticiado o assassinato de mulheres, o 
tema não causa mais surpresa. O "inusitado", a aparente inversão de papeis 
- de vítimas as mulheres estariam se tornando agressoras - é que mereceu 
manchetes em alguns jornais. Afirmava-se que (O Estado de São Paulo 
18/9/99 p.C5) o crescimento do número de mulheres assassinas em 1998 
passara de 2 a 3% e decorria do envolvimento de mulheres no tráfico de 
drogas. Policiais entrevistados "explicavam" que as mulheres eram 
induzidas pela remuneração em "dinheiro, jóias, roupas de grife, 
drogas...". 

 

Mais uma vez, apressadas conclusões, retomavam uma imagem 

da mulher facilmente manipulável, infantil, volúvel.  

Vale a pena analisar os dados policiais concretos para verificar o 

que de fato está ocorrendo. 

 

Em 1996 para cada 100.000 habitantes do Brasil a taxa de 

assassinatos foi 24,8 pessoas, de ambos os sexos e de todas as 

faixas etárias. Destas, 4,6 eram mulheres. O morticínio ocorreu 

tanto em regiões muito urbanizadas, São Paulo ou Rio, como em 

áreas predominantemente rurais como Roraima ou Amapá 

(Datasus 1997).  

 

A violência atingiu homens e mulheres, porém, de forma 

diferencial. Para o homem o homicídio decorrera de relações 

mantidas no espaço público, com outros homens, em 

circunstancias variadas como o bar, a rede de venda de drogas, o 

grupo de apoio, a rua, os transportes, o local de trabalho. Para a 

mulher, a morte advém sobretudo de suas relações privadas. No 

Estado de São Paulo, no ano de 1998, a segunda causa da 



mortalidade feminina foi a AIDs, na maioria das vezes contraída 

através de parceiros que mantém relações sexuais fora do 

casamento; a 3ª causa é o assassinato!  

Em 1998, na guerra civil que vivemos no município de São Paulo, 

foram cometidos 5.157 homicídios dolosos (mortes resultantes de 

ação deliberada). Isto representa, em média, o assassinato de 14 

pessoas por dia. Destas, pelo menos 285 ( 5,5%) eram mulheres. 

No mesmo período houve 384 "tentativas de homicídio" de 

mulheres perfazendo um total de 669 vitimas femininas .  

 

Grande parte das mulheres assassinadas tentaram interromper o 

ciclo da chamada "violência domestica" recorrendo às Delegacias 

de Defesa da Mulher (DDM). No ano de 1998, só na Capital de 

São Paulo, foram 36.372 casos registrados entre agressões, 

ameaças e todo tipo de violência sexual. Tais denuncias 

eventualmente foram bem sucedidas. No entanto, os homicídios e 

tentativas de homicídios - que são registrados nas Delegacias em 

geral e raramente nas DDM, mostram que o problema está mal 

equacionado e necessita de soluções que levem em conta as 

diferenças sociais de gênero. 

Não bastasse serem vítimas, como os homens, das chacinas, 

latrocínios (roubos seguidos de morte), desavenças, tiros perdidos, 

etc. as mulheres são ainda vitimas de companheiros ou ex-

companheiros vingativos. Maridos ou ex-maridos, casados ou não, 

até mesmo namorados ou ex-namorados, se sentem no direito de 

matar a mulher que não quer continuar um relacionamento. 

 

Este velho e trágico comportamento machista não se alterou com a 

modernidade no Brasil. Entre os casos em que o agressor é 

conhecido - portanto excluindo-se aqueles em que ele foge e não 



deixa traços - 91,5% foram cometidos por alguém que teve ou 

procurou ter relações intimas com a vitima. Cerca de ¼ destas 

mulheres trabalhavam. Predominava, entre elas, aquelas de 

educação primaria, que constituem a escolaridade da maioria das 

mulheres no Brasil. Mas, como é sabido, houve agressões em 

todos os níveis educacionais. 

 

Entre as mulheres assassinadas algumas estavam grávidas. Há 

indícios de rejeição ao reconhecimento da paternidade. A maioria 

(65,9%) das assassinadas tinha entre 19 a 45 anos. Além da 

terrível perda das próprias vidas, esta violência deixou 

abandonadas e traumatizadas crianças e adolescentes filhos 

daquelas mulheres.  

 

A relação amorosa na sociedade brasileira conserva um vínculo de 

posse do homem com " a sua " mulher. Este padrão de 

comportamento é ensinado pelo exemplo, observação e vivência. 

Não é por acaso que um menino, mal entrando na adolescência, 

encontrou no homicídio a única forma de reagir à recusa de uma 

adolescente que ele queria namorar: "Estudante de 13 anos atira 

em colega" ( O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, e 

Noticias Populares de 24/09/99). 

Destaca-se que a maioria das vítimas e agressores são brancos. 

 

Neste quadro da violência há também agressoras. Quantas e 

quem são estas assassinas que provocaram manchetes de 

jornais? As 53 autoras de homicídios podem ser divididas em pelo 

menos dois grupos. O primeiro é composto de agressoras 

semelhantes às encontradas desde o século passado, que 

repetem antigas histórias de desespero e impotência, como a 



homicida, adolescente de 16 anos, que envenenou seu bebê e se 

suicidou; a mãe, sozinha e sem condições de manter os 5 filhos, 

que tentou mata-los, conseguiu com dois deles e depois tentou o 

suicídio; há também a mulher que matou para defender a filha de 

um estuprador, seu próprio companheiro; ou aquela que ameaçada 

de morte, aproveitou-se de um momento de sono do companheiro 

embriagado, matou-o. E assim por diante. São assassinas mas as 

motivações diferem das masculinas. Foram movidas pelo total 

desamparo, abandono, e até mesmo legitima defesa da própria 

vida e da vida dos filhos e filhas.  

 

O segundo grupo de homicidas é constituído pelas que se 

envolvem com assaltantes e traficantes. Muitas são movidas pelo 

desejo de alcançar um padrão de consumo que a sociedade 

contemporânea, através da mídia, identifica com a beleza, o poder, 

a felicidade. São bens inacessíveis à trabalhadora comum através 

de sua remuneração. A "solução" para este impasse também é 

socialmente apontada: a nudez fotográfica estampada em quase 

todos os out-door e na televisão, a prostituição disfarçada ou o 

tráfico de drogas.  

 

A literatura sobre violência contra a mulher tende a denominar de 

"violência doméstica" os conflitos entre pessoas unidas por 

casamento, união consensual, ou algum relacionamento amoroso. 

Esta denominação teve o mérito de revelar que o lar não é o local 

da santa paz e do abrigo mas nele, por vezes, é onde ocorrem 

enormes atrocidades contra mulheres, meninas e meninos. 

Contudo a violência contra a mulher extrapola os limites físicos do 

domicílio, alcança-a onde quer que esteja, seja no local de 

trabalho, na rua, em áreas de lazer. 



 

Talvez por ser qualificada "doméstica" esta forma de "Violência" 

tenha sofrido desqualificação social e as mulheres, após prestarem 

queixas nas Delegacias de Defesa da Mulher, sejam 

encaminhadas aos Juizados de Pequenas Causas onde as 

agressões são tratadas como um pequeno problema de briga entre 

marido e mulher. Não é raro que o juiz determine , como pena, 

entregar à mulher uma cesta básica! A vitima continua sendo 

agredida e, no limite, é assassinada pelo mesmo parceiro 

agressor. 

 

O violência contra a mulher não um problema individual mas 

coletivo e público. Denunciar os casos de agressão, reprimir o 

agressor, submetê-lo a tratamento psicológico, dar apoio às 

famílias agredidas, são algumas soluções. 

É preciso que juizes punam os agressores severamente rompendo, 

na gênese, a seqüência de violências. Importante é também 

fortalecer as DDM equipando-as adequadamente, uniformizando 

os Boletins de Ocorrência e instaurar os processos pertinentes. 

 

Modelos de convivência familiar pacífica e amorosa só serão 

alcançados quando pararmos de desqualificar a mulher vendo nela 

apenas os atributos físicos e a sexualidade, mostrando para 

meninas e meninos que o futuro é mais do que ser modelo ou 

posar nua para revistas.  

  

Quadro 1 

Taxa de mortalidade feminina, por causas, entre 10 e 49 anos.  



  1990  1998  
Doenças Cerebrovasculares  12,8   11,1  
AIDs  4,0  9,9  
Homicidios 5,4  7,7  
Doenças cardiacas  7,1    6,8  

Acidentes de transporte  9.0  6,7  
Cancer de mama   5,7   5,8  
Cancer do colo do útero 2,3  2,2   

 Fonte: Blay , Eva apud  Seade 1999. Tabela geral elaborada por 

Cecilia Mameri a quem agradeço. 

Quadro 2 

Mulheres Vítimas Segundo Relacionamento com o Agressor 

                         Natureza da Ocorrência    

Relação Homicídio Tentativa Total 

Companheiro (1) 48,9% 28,5% 33,7% 

Ex-companheiro  (2) 17,0% 21,2% 20,1% 

Parente (3) 8,5% 13,9% 12,5% 

Conhecido 25,5% 36,5% 33,7% 

Sub-total 100% (47) 100% (137) 100% (184) 

Desconhecido 83,5% 64,3% 72,5% 

Total 100% (285) 100% (384) 100% (669) 

(1) Companheiro = Amante, companheiro, esposo, noivo, namorado 

(2) Ex-companheiro = Ex-companheiro, ex-esposo, ex-noivo, ex-namorado 

(3) Parente = Mãe, pai, filho, tio, padrasto, sogra e ex-sogra 

  



Quadro 3 

Idade das Vítimas de Sexo Feminino por Tipo de Ocorrência 

Faixas de Idade Homicídio Tentativa Total 

0 a 10 0,7% 4,4% 2,8% 

11 a 14 2,4% 4,9% 3,9% 

15 a 18 13,7% 18% 16,1% 

19 a 21 11,2% 10,1% 10,6% 

22 a 45 54,7% 51,6% 52,9% 

46 + 8,1% 8,1% 8,1% 

desconhecida 9,1% 2,7% 5,5% 

Total 100% (285) 100% (384) 100% 

Fonte: Blay, Eva - A Homicidio de Mulheres e Direitos Humanos. 1999 

  

Quadro 4 

Mulheres Vítimas segundo o Tipo de Agressão 

   Tipo de Agressão    

Natureza da 
Ocorrência  

desconhecida faca outro tiro Total 

homicídio 7% 10,5% 8,5% 74% 42,6% (285)

tentativa 2,6% 16,7% 14,8% 65,9%  57,4% (384)

Total 4,5% 14% 12,1% 69,4% 100% 

Fonte: Blay, Eva - A Homicidio de Mulheres e Direitos Humanos. 1999 

Quadro 5 

Condição de Trabalho das Vítimas do Sexo Feminino por Tipo de Ocorrência 

   Trabalhando?    



Natureza da 

Ocorrência 

não sim Total 

Homicídio 72,3% 27,7% 28,3% ( 47)            

    

Tentativa 51,3% 49,7% 71,7% (119) 

Total 57,2% 42,8% 100% (669) 

Fonte: Blay, E. A Homicidio de Mulheres e Direitos Humanos. 1999 

  

Quadro 6 

Sexo das Vítimas e dos Agressores em Casos de Homicídios e Tentativas 

SEXO Agressor Feminino Masculinno 

Desconhecido 48,5% 36,4% 46,2% 

Feminino 4,5% 25,4% 8,5% 

Masculino 46,9%  38,1% 45,3% 

Total 100% (505) 100% (118) 100% (623)  

   

Total 

 

 

 

Total 100% (505) 100% (118) 100% (623) 

Fonte: Blay, E. A Homicidio de Mulheres e Direitos Humanos. 1999 

Fonte: Blay, E. A Homicidio de Mulheres e Direitos Humanos. 1999 

  

Quadro 7 

Homicídios Conforme o Sexo de Agressores e Vítimas 



   Sexo Vítima    

Sexo Agressor Feminino Masculino Total 

Desconhecido 71,2% 48,2% 67,1% 

Feminino 1,6% 17,8%   4,5% 

Masculino 27,2% 33,9% 28,4% 

Total 100% (254) 100% (56) 100% (310) 

  

Quadro 8  

Cor das Vítimas  

   Cor das Vítimas    

Natureza da

Ocorrência 

 Não Informado Branca Negra Parda Total 

Homicídio 1,7% 56,8% 9,8% 31,6% 100% (285) 

Tentativa 1,6% 64,8% 6,0% 27,6% 100% (384) 

Total 1,6% 61,4% 7,6% 29,2% 100% (669) 

 
Fonte: Blay, Eva -. A Homicidio de Mulheres e Direitos Humanos. 1999 

 

Quadro 9 

Escolaridade das Vítimas Mulheres 

   Escolaridade das Vítimas     

Natureza da 

Ocorrência 

analf primario secun.o univ. sub-total desc Total 

Homicídio 8,1% 79,0% 12,2% 0,7% 100% (148) 48,1% 100% (285) 

Tentativa 8,4% 71,4% 15,7% 4,4% 100% (273) 28,9% 100% (384) 

Total 8,3% 74,1% 14,5% 3,1% 100% (421) 37,1% 100% (669) 



 
Fonte: Blay, E. A Homicidio de Mulheres e Direitos Humanos. 1999 
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