Senado lança painel interativo para
monitorar dados sobre violência contra as
mulheres
Por iniciativa do Observatório da Mulher contra a Violência, o Senado lançou neste mês o
novo Painel de Violência contra as Mulheres. Trata-se de uma ferramenta de consulta sobre
indicadores, com acesso interativo, que relaciona dados de diversas fontes para oferecer um
panorama da violência contra mulheres no Brasil.
(Agência Senado, 07/03/2019 – acesse no site de origem)
O painel consolida, sistematiza e apresenta dados oficiais de homicídios, agravos de
notificação da saúde (violência doméstica), ocorrências policiais e processos judiciais
relacionados à violência contra mulheres no Brasil e por cada estado nos últimos anos.
A tecnologia empregada permite a interação do usuário com os dados de forma dinâmica.
Sendo possível explorá-los a partir de uma série de variáveis, com maior ou menor detalhe a
depender da base de dados das quais são provenientes.
Em relação aos dados sobre os homicídios de mulheres, por exemplo, é possível filtrar as
informações de registros de assassinatos por idade, estado civil, escolaridade e raça da vítima,
bem como por local de óbito e causa básica da morte.
O cruzamento dessas informações pode subsidiar a avaliação e o aprimoramento de políticas
de enfrentamento à violência letal contra mulheres, em diferentes faixas etárias ou níveis de
escolaridade, como explica Henrique Marques Ribeiro, coordenador do Observatório.
— Além da comparação das taxas de registros de dados oficiais relacionados à violência contra
a mulher entre diferentes estados, permite navegar nos detalhes disponíveis em cada base.
Mas, mais importante, permite uma visualização gráfica também dos problemas ainda
existentes em algumas dessas bases.

Desafios
Entre os desafios encontrados para o mapeamento desses dados desde a criação do
Observatório da Mulher contra a Violência, em 2016, está a subnotificação — o que gera
índices abaixo da realidade.
— A subnotificação tem alguns fatores determinantes, que vão desde a dificuldade na própria
operacionalização dos registros, até problemas mais estruturais da sociedade, como a
tolerância social à violência, a impunidade de agressores e a revitimização perpetrada por
parte da rede que deveria acolher e dar apoio às vítimas — observa o Henrique Marques
Ribeiro.
O trabalho de monitoramento também esbarra em outra dificuldade, que é a
colaboração indispensável de outros órgãos no fornecimento de informações atualizadas para
alimentar o painel. Dessa forma, nem sempre os dados necessários para a compreensão e o

enfrentamento mais efetivo do problema da violência contra mulheres são disponibilizados.
— Por exemplo, os dados referentes às ocorrências policiais de crimes contra mulheres. Tais
dados, que são consolidados pela base Sinesp, de responsabilidade do Ministério da Justiça,
atualmente não estão disponíveis para download para o público em geral, tendo sido
necessária a solicitação de extração pontual a partir de critérios específicos de dados
consolidados por estado — disse o coordenador do Observatório, referindo-se ao Sistema
Nacional de Segurança Pública (Sinesp).
De acordo com ele, o Painel de Violência é, principalmente, um passo do Legislativo para uma
integração com os demais Poderes no aprimoramento das políticas de enfrentamento à
violência contra as mulheres. O monitoramento permite o controle social necessário para a
eficácia da legislação em vigor.
— Acredito que a marca principal de nosso painel não é o fato de trazer novos números, até
porque esses números na verdade são de responsabilidade e disponibilizados ou não pelos
diferentes órgãos envolvidos no enfrentamento à violência contra as mulheres, como o
Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Saúde, mas sim o fato
de trazer essas informações provenientes dessas diversas fontes em um único ambiente que
permite uma exploração interativa por parte dos usuários — resume.
A elaboração do Painel de Violência contra as Mulheres, produzido com a colaboração do
Prodasen, faz parte dos esforços do Instituto de Pesquisa DataSenado para aprimoramento das
ferramentas para subsídio às avaliações de políticas públicas empreendidas pelo Senado.
Para utilizar o painel, basta acessar o link: http://www9.senado.gov.br/painelstrans

