
 1

Resumo da Pesquisa: DIREITOS HUMANOS E HOMICÍDIO DE MULHERES 
Projeto apoiado pelo CNPq (Pesquisa Integrada) 

Autora: EVA ALTERMAN BLAY (Pesquisadora CNPq A1) 
• Professora Titular de Sociologia. 

• Coordenadora Científica do Núcleo de Estudos da Mulher e Relações 
Sociais de Gênero. 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 
Há apenas 10 anos a questão da repressão à violência contra a mulher foi 

incorporada pela ONU. Isto ocorreu na reunião de Copenhagem, em 1993, quando o 
movimento de mulheres instou para que houvesse uma “simples” modificação de 
linguagem, que a Declaração Universal dos Direitos do Homem passasse a se 
denominar Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só então se incluiu todo um 
capítulo relativo à condenação de qualquer tipo de agressão – física, sexual, 
psicológica – contra as mulheres, exercida por cônjuges, pais, ou outros membros da 
família e da comunidade. 

O problema da violência de gênero é dos mais antigos em todas as sociedades, 
inclusive na brasileira. É relativamente vasta a literatura, as pesquisas e ações de 
organizações não-governamentais (ONGs), principalmente envolvendo a chamada 
violência doméstica. O presente estudo tem uma focalização especifica: procura 
investigar os vários tipos de homicídio – tentativa ou consumação - de mulheres, de 
todas as faixas etárias. 

Foram pesquisados três tipos de fontes: 1. diferentes formas de mídia, com 
análise sistemática da imprensa escrita de 1991 e de 2000; 2. todos os Boletins de 
Ocorrência (BOs) das Delegacias de Policia da capital de São Paulo, do ano de 1998; 
3. uma amostra estatisticamente representativa dos Processos Judiciais dos 5 (cinco) 
Tribunais do Júri da Capital de São Paulo de 1997. 

Entre os resultados alcançados verificou-se que 
• matam-se pessoas do sexo feminino de todas as idades, desde bebes até 

mulheres com mais de 70 anos. Prevalece a faixa de 22 a 30 anos. Os jornais de 
1991 indicavam que 22% dos crimes eram motivados por tentativas de separação, 
ciúme, ou suspeita de adultério. Em 2000 estes mesmos motivos cresceram e 
foram responsáveis por 28% dos crimes; 

•  o filicídio, cometido por pais ou mães, não é raro no Brasil e nem em São Paulo. 
Em 1991, 8% das meninas assassinadas tinham menos de 10 anos; a 
percentagem é quase igual em 2000: 7% . Pais e mães nem sempre matam pelas 
mesmas razões. No caso das mães o filicídio é atribuído, em geral, a dificuldades 
econômicas, abandono pelo pai da criança, a chamada e pouco conhecida 
depressão pós-parto, ou por vingança ao companheiro. No caso dos homens, o 
filicídio aparece, quase sempre, associado à vingança contra a mulher: um homem 
abandonado não se contenta em se vingar da companheira, ele mata também 
os/as filhos/as e eventualmente outras pessoas que tentam detê-lo. 

•  a “violência urbana” (balas perdidas, assaltos, e sobretudo crimes em áreas de 
lazer) que, em 1991, era responsável por 17% dos crimes noticiados reduziu-se 
relativamente, sendo substituída pelo aumento das ocorrências ligadas à droga 
(18% em 2000). 

O conteúdo do noticiário mostra uma clara tendência de mudança de linguagem. 
Se até a década de 80 as vitimas eram apresentadas como causadoras de sua própria 
morte e havia um visível apoio aos assassinos - que seriam “levados” ao crime pela 
suposta conduta infiel da mulher ou por ela querer romper um relacionamento - na 
última década do século o noticiário se tornou mais investigativo, relativamente neutro 
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e com certa tendência a questionar julgamentos que facilitavam a fuga dos réus. 
Destaco ainda que o espaço destinado a estas noticias, o local no jornal  assim como 
aspectos da linguagem, refletem a classe social da vítima e do agressor. 

Contraditoriamente, o rádio e a televisão continuam a reproduzir em seus 
programas musicais os antigos sucessos em que o homem mata a mulher que não 
mais quer a “felicidade” que ele lhe proporcionava. Os programas televisivos, que 
dramatizam os crimes passionais, estupros seguidos de morte, incesto, trazem uma 
dupla mensagem: de um lado acusam o criminoso mas, ao mesmo tempo, romantizam 
este tipo de crime. Estes veículos tendem a reproduzir a antiga versão de que a “vitima 
é responsável por sua morte” e, muitas vezes, ao reiterarem imagens e reconstituições 
dos fatos exaltam os crimes. 

Assim o noticiário mostra um processo contraditório de mudança: ao mesmo 
tempo em que não mais se aceita o “matei por amor” noticia-se um incremento nos 
crimes que tem tais justificativas. 

Pesquisamos os Boletins de Ocorrência (BOs) nas Delegacias Gerais e não nas 
Delegacias de Defesa da Mulher pois estas, em razão da competência legal, estavam 
impedidas de registrar homicídios de mulheres até 1996. Uma enorme dificuldade para 
obter este dado se deve a que a Secretaria de Segurança recebe uma cópia de todos 
os BOs, porém, ao divulgá-los ela NÃO INFORMA O SEXO DA VITIMA. Foi um longo e 
penoso trabalho separar manualmente, dentre os milhares de BOs de 1998,aqueles em 
que havia vitimas femininas. Resultou o levantamento de 623 ocorrências com 964 
vitimas, das quais 669 mulheres e 294 homens. Entre as 669 vitimas mulheres, 285 
eram vítimas de homicídio e 384 de tentativa de homicídio. A pesquisa teve de 
incorporar a complexidade dos BOs pois eles podem conter mais de uma vitima, referir-
se a uma chacina com diversas vitimas, conter vitimas dos dois sexos, de várias 
idades. Podem, também, incluir mulheres agressoras. A análise dos BOs mostrou que, 
na metade das ocorrências, se desconhece quem é o/a agressor/a. Entre os 
identificados, quando a vítima é mulher, 90% dos réus são homens. A maioria das 
vítimas - 62% - são mulheres brancas, 7% são negras e 30% pardas; constatamos que 
a maioria tem  alfabetização de nível primário (74%), embora 14% tenham o secundário 
e 3% o universitário. Confirmando os dados da imprensa, as vítimas estão na faixa 
etária dos 22 aos 30 anos. O perfil socioeconômico e etário dos agressores assemelha-
se ao das vítimas. Apesar das inúmeras lacunas que os BOs apresentam, observou-se 
que  5 em cada 10 homicídios são cometidos pelo esposo, namorado, noivo, 
companheiro, amante. Se incluirmos  ex-parceiros, este numero cresce: em 7 de cada 
10 casos as mulheres são vitimas de homens com os quais tiveram algum tipo de 
relacionamento afetivo. É marcante a dificuldade com que homens aceitem que a 
mulher rompa um relacionamento: cerca de 2 em cada 10 crimes são cometidos por 
ex-parceiros. 

Embora perdure a ideologia de que o lar é um lugar seguro, as relações 
familiares não são pacificas: 12% dos homicídios ou tentativas são de responsabilidade 
do pai, mãe, filho, padrasto, sogra, ou seja, entre os agressores conhecidos 66% são 
parentes da vítima feminina. Qualquer instrumento serve para agredir – facas, ácido, 
fogo, madeira, ferro, além das próprias mãos - mas em 7 de cada 10 casos o revolver é 
usado. 

Os BOs, nos casos de homicídio e tentativa de homicídio, e depois Inquéritos 
Policiais – fase de instrução policial – quando encerrados são remetidos ao Poder 
Judiciário, onde nova fase de instrução será aberta para final julgamento. Para 
facilidade de compreensão, denomino Processo Criminal (PC) essa fase que se abre 
na Justiça. A localização dos processos demandou cerca de dois anos de pesquisa, a 
partir do exame dos livros de registro dos Fóruns Criminais da Capital, e mais um ano e 
meio para localização e exame dos mesmos nos Tribunais do Júri da Barra Funda, 
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Jabaquara, Sto. Amaro, Pinheiros e Penha. De um total de 8.805 processos, após 
procedimentos de seleção de uma amostra representativa, deveríamos analisar 100 
casos. Prevendo problemas, que de fato ocorreram, resultou uma amostra 
representativa de 75 Processos Judiciais. Consistentemente com os achados 
anteriores observamos que as vitimas são mulheres jovens, de 22 a 30 anos 
predominantemente, de cor branca, cuja escolaridade é 1º grau incompleto, com 
profissão “não qualificada”, originárias do Estado de São Paulo. Viviam em casas de 
alvenaria ou apartamentos, predominantemente na Zona Leste. São solteiras, na 
maioria, tem filhos, sendo que apenas 1 em cada 4 tiveram filhos com os companheiros 
com quem viviam quando foram vitimadas. Apenas 9% destas vítimas tinham 
antecedentes criminais. Cerca de 2% estavam grávidas quando foram assassinadas ou 
sofreram tentativa, fato que não impediu ou até motivou o crime. Agressores mais do 
que vítimas tem nível educacional de 1º grau incompleto (33% e 28%) e estão na 
mesma faixa etária delas. Cerca de 5% das vitimas tem nível universitário (completo ou 
não) o qual não aparece entre os réus o que não deve ser interpretado literalmente 
mas merece cuidadosa analise. 

As informações contidas nos processos são muito incompletas: em 30% dos 
casos não se tem informação sobre o nível educacional das vítimas, suas profissões, 
condição de moradia, antecedentes criminais e até mesmo se elas estavam grávidas 
ou não. Também não há informação se elas tinham filhos. 

Constatou-se que a maioria das vítimas (28%) tinha profissão “não qualificadas” 
seguidas pelas “do lar” (23%). Cerca de 8% eram estudantes de vários níveis. Entre os 
réus havia igual porcentagem de qualificados e não-qualificados (20%), 10 % eram 
comerciantes. Praticamente não havia desempregados declarados. 

Os réus têm uma posição socioeconômica um pouco mais elevada que as 
mulheres.  De modo geral trata-se de uma população de baixa ou média renda.  

Observe-se que em 50% dos casos o criminoso é desconhecido o que 
associado às informações da imprensa e aos BOs permite sugerir que: são homens de 
condição socioeconômica que lhes permite contratar advogados, fugir do flagrante e 
eventualmente nunca serem encontrados. 

Embora haja inúmeras contradições entre as informações dos BOs e dos 
processos observou-se consistência quanto à cor: em 50% dos casos a vítima era 
branca. No caso dos réus, a percentagem é um pouco menor (29%) embora ainda 
predominem os brancos. Cerca de 36% das vitimas eram pardas e 1% negras. Entre os 
réus 21% eram pardos e 8% negros. Num país de racismo oculto como o Brasil, em 
que se atribui quase sempre a responsabilidade da violência aos negros estes dados 
vem desmentir aquele preconceito. 

Quase a metade das vítimas era solteira. Uma em cada 4 era casada 
legalmente. Uma em cada 10 vivia junto a um companheiro. Não importa o estado civil 
portanto, todas tiveram um destino semelhante, foram vitimas de tentativa ou de 
homicídio.  

No caso dos réus apenas 1 em cada 4 eram solteiros, 13% eram casados e 
outros 13% tinham uma companheira. Isto indica que os réus eram casados mas não 
com as suas vitimas. 

Constatamos que do total de processos enviados aos Tribunais e que não 
foram a Júri ou estão sem julgamento definitivo: 50% foram arquivados 
(basicamente porque os criminosos não foram identificados); 24% estão 
suspensos ( porque o réu está foragido), em 2 casos foram impronunciados (pois 
as provas eram insuficientes) e em 3 casos foram absolvidos. 

Apenas 14% dos réus foram julgados e condenados. 
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Em média os Processos não ficam muito tempo nos Tribunais: 46% ficam de 1 a 
dois anos. Mas o andamento do Processo, o excesso de vezes que as testemunhas 
devem ser ouvidas, as possibilidades de idas e voltas de um processo certamente 
facilita a fuga dos réus e a perda de contato com as testemunhas. O problema então 
não está na suposta morosidade da justiça mas nos trâmites legais que deveriam ser 
mais ágeis e limitados.  Em nome da ampla defesa dos réus certos setores dos 
aplicadores do Direito subestimam a extensão e gravidade da violência praticada 
contra a mulher. É urgentíssima uma revisão do procedimento jurídico se quisermos, 
de fato, alterar a impunidade  que cerca estes crimes, como expressaram varios juizes , 
promotores e advogados  entrevistados. 

Conclusão: Homicídios de mulheres fazem parte da realidade e do imaginário 
brasileiro, há séculos, como mostra variada literatura de caráter jurídico, histórico, 
sociológico, revistas, notícias de jornal, além da dramaturgia, literatura de cordel, 
novelas de rádio e televisão, música popular, e a presente pesquisa. Depois de 30 
anos de feminismo que impôs à sociedade o “quem ama não mata” como repulsa ao 
assassinato justificado pelo “matar por amor” e de consistentes mudanças na posição 
socioeconômica e nos valores relativos à relação homem x mulher, como se explica 
que crimes de gênero continuem a ocorrer ? 

Reunindo-se os vários dados analisados, depreende-se que esta contradição 
perdura por varias razões já apontadas às quais se soma uma uma recorrente 
dramatização romântica do amor passional: assim realidade e imaginário se retro-
alimentam. Se não, como explicar o persistente sucesso da paradigmática canção 
“Cabocla Teresa”, e outros sucessos da música popular brasileira, que continuam a 
cantar as “mortes por amor”, o sofrimento da paixão não compreendida, justificando, 
implicitamente, o ato criminoso como  na letra da música Cabocla Teresa em que o 
assassino diz:   

"Vancê, Tereza, descansa/ Jurei de fazer vingança/ Pra mordi de nosso amor" 
 
      Há tempos eu fiz um ranchinho/Pra minha cabocla morar 
Pois era ali nosso ninho/ Bem longe desse lugar/ No alto lá da montanha 
Perto da luz do luar/ Vivi um ano feliz/ Sem nunca isso esperar 
E muito tempo passou/ Pensando em ser tão feliz/Mas a Tereza, dotô 
Felicidade não quis/ Pus meus sonhos nesse olhar/ Paguei caro meu amor 
Por mordi de outro caboclo/Meu rancho ela abandonou/Senti meu sangue ferver 
Jurei a Tereza matar/ O meu alazão arriei/E ela fui procurar/Agora já me vinguei 
É esse o fim de um amor/Essa cabocla eu matei/ É a minha história dotô” 
 
Não há nenhuma menção a remorso, o ato é apresentado como legitimo. 
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