Cinco casos de violência contra
mulher foram registrados por
dia em 2020, indica pesquisa em
cinco estados
Levantamento da Rede de Observatórios da Segurança revela aumento de
ocorrências de feminicídios e violência contra mulher durante a pandemia
nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo
O novo estudo da Rede de Observatórios da Segurança revela as dinâmicas
dos crimes contra mulheres nos cinco estados da Rede. Ao todo, foram
monitorados 1823 casos, sendo 66% feminicídios ou tentativas . O
boletim A dor e a luta: números do feminicídio, lançado nesta quintafeira, 4 de março, traz dados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e
São Paulo.
São cinco registros de crimes contra mulheres por dia. Feminicídios e
violência contra mulher ocupam o terceiro lugar entre os registros da Rede
em 2020, atrás apenas de eventos com armas de fogo e ações policiais – que
tradicionalmente ocupam o noticiário policial. O levantamento mostra que
449 mulheres foram mortas por serem mulheres. Em 58% dos casos de
feminicídios e 66% dos casos de agressão, os criminosos eram companheiros
da vítima.
Os dados são produzidos a partir de um monitoramento do que circula nos
meios de comunicação e nas redes sociais sobre violência e segurança. Todos
os dias, as pesquisadoras conferem dezenas de veículos de imprensa, coletam
informações e alimentam um banco de dados que posteriormente é revisado
e consolidado. São oito categorias de crimes contra mulheres, sendo
tentativa de feminicídio e feminicídio os maiores registros do banco.
Acesse na íntegra o boletim A dor e a luta: números do feminicídio

São Paulo é o estado com os piores índices entre os cinco com 200 casos de
feminicídio, 384 de tentativa e 118 de estupro. Os dados gerados pelo estudo
foram maiores que os números oficiais. O mesmo aconteceu em Pernambuco
e no Ceará, onde foram registrados 74% mais feminicídios que o governo.
Pernambuco só fica atrás de São Paulo em números de feminicídios. A Rede
registrou 82 casos contra 75 dos dados oficiais. No Ceará a diferença é
maior, o banco de dados da Rede de Observatórios aponta 47 crimes desse
tipo de violência contra 27 do governo. Isso não quer dizer que as mortes não
estejam sendo registradas pelos órgãos oficiais, mas pode ser um alerta de
que casos possam estar sendo registrados de maneira errada, o que causa
subnotificação.
Na Bahia, chama atenção o número de homicídios de mulheres. São 111
casos contra 70 feminicídios. Mas o número de mulheres mortas por
serem mulheres pode ser maior. Casos sem informação acabam sendo
catalogados como homicídio, pois não se consegue saber a motivação do
crime. Aliás, a falta de informação não permite traçar um panorama mais
completo sobre as vítimas. Não é possível, por exemplo, levantar o
quantitativo de mulheres negras que morrem por essa violência, já que
somente 26 casos apontaram a cor das vítimas. No geral, quando a
informação racial aparece, o crime ocorreu em uma região de classe média
alta.
Já o Rio de Janeiro apresenta um dos menores índices de mortes de mulheres,
mas registra um dos maiores números de tentativas e agressão física, sendo o
segundo estado que mais agride mulheres ficando atrás apenas de São Paulo.
“Este pode ser um indicativo de que as mulheres estão denunciando mais
esse tipo de crime”, comenta Silvia Ramos, coordenadora da Rede de
Observatórios da Segurança.
Em todos os estados, as pesquisadoras sentiram o impacto do isolamento no
aumento de casos e do destaque dado pela mídia nos jornais. Apesar dos
dados não oscilarem durante o ano, tivemos momentos de pico durante o
isolamento.
Transfeminicídios

A Rede monitorou 21 casos de mortes de pessoas trans em 2020. Foram 13
no estado do Ceará, sete registros em São Paulo e um em Pernambuco.
Estes números estão presentes nos casos de violência LGBTQI+. O Rio de
Janeiro e a Bahia não tiveram registros na imprensa.
No Ceará, estado que mais matou transexuais, quatro casos chegaram a
acontecer no período de um mês. Esse é o mesmo estado onde a travesti
Dandara foi executada com requintes de crueldade há 4 anos.

