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Número de feminicídios de negras
aumenta e o de brancas diminui

“Sofri
violência no
meu primeiro
casamento.
Deme
mandarem
tirar a roupa
para saber se
era virgem”_
Ester Rufino,
advogada e
militante da
Educafro

“Arma de fogo
é um fator
de risco para
as mulheres,
especialmente
dentro de
casa”_
Melina Risso,
Instituto
Igarapé

Aos 44 anos, Ester Rufino
se considera uma exce-

ção que esteve perto de en-
trar nas estatísticas que fa-
zemdasmulheres negras as
principais vítimas de femi-
nicídio no Brasil. Negra e
nascida na periferia de São
Paulo, sofreu desde a juven-
tude com a violência física,
sexual, psicológica, patri-
monial e verbal. Mas conta
que conseguiu romper o ci-
clode agressões.
—Sou uma sobrevivente

— diz a advogada, que foi
empregada doméstica e ho-
je é diretora do Instituto
Brasileiro de Ciências Cri-
minais.
Asmulheresnegras repre-

sentam67%das vítimasdos
casos notificados em 2020,
dosquais61%sãodemulhe-
res pardas e 6% pretas, se-
gundo dados levantados pe-
lo Instituto Igarapé e obti-
dos com exclusividade pelo
GLOBO. As brancas corres-
pondem a 29,5% das víti-
mas dos feminicídios, e as
indígenas, a 1%.
Enquanto o homicídio de

mulheres brancas diminuiu
33% entre 2000 e 2020, o
assassinato de pretas e par-
das aumentouem45%.
—Sofri violência na famí-

lia, no meu primeiro casa-
mento.Dememandaremti-
rar a roupa para saber se era
virgem —lembra Ester. —
Por faltadeapoiodoEstado,
e viver num ambientemui-
to conservador, não pude
abrir a boca por muitos
anos.Atéquearededefemi-
nismo negro e a psicóloga
Cleide Neves, que atua há
mais de 20 anos na Educa-
fro, me alcançaram. E me
deram força para sair desse
ciclo—detalha.
Ativistahá16anosdaEdu-

cafro, Ester ajudamulheres
vítimas de violência domés-
tica, no coletivoManas Pre-
tas Egressas. Segundo ela, a
ausência de políticas públi-
cas nas comunidades con-
tribui para o aumento do fe-
minicídiodenegras.
—Nósnão temosquebus-

car as políticas públicas.
Elas que precisam estar por
perto.Quandonãoestão,éo
Estadodeclarandoapenade
morte dessa vítima—afir-
ma Ester, que ainda hoje
convive com as sequelas da
violência que enfrentou.—
Quem sobrevive à violência
segue em tratamento cons-
tante. Hoje vivo commedo,
mas cercada de mulheres
que me dão acolhimento,
proteção e vontade de se-
guir emfrente.

PIORAPARAINDÍGENAS
Há, também, um recrudes-
cimento dos casos envol-
vendomulheres indígenas,
segundo os dados colhidos
pelo DataSUS, doMinisté-
rio da Saúde, pelo Igarapé,
para a plataforma Evidênci-
as sobre Violências e Alter-
nativas para Mulheres e

Meninas. O aumento foi de
sete vezes no período de 20
anos, de acordo com o le-
vantamento.
O assassinato de brancas

por armas de fogo diminuiu
46% em 20 anos. O demu-
lheres indígenas aumentou
em79%,eodenegras,64%.
—Oaumentodaviolência

contra amulher precisa ser
analisado sob a perspectiva
racial e etária, e os dados
precisam ser acompanha-
dos de perto pelos tomado-
resdedecisão, sobretudodi-
ante da desigualdade racial
presente na violência. O ra-
cismo estrutural afeta mu-
lheres negras e as coloca em
posição de vulnerabilidade
e risco—afirma Renata Gi-
annini, pesquisadoraà fren-
te do projeto. —O racismo
estrutural impacta direta-
menteaposiçãoquemulhe-
resnegras ocupamna socie-
dade. Infelizmente, a gran-
demaioria dessasmulheres
está na base da pirâmide so-
cial e econômica, tem me-
nos acesso a serviços e está
mais propensa a sofrer to-
dos os tipos de violência.

Alémdisso, uma vez sofrida
a violência, mulheres ne-
gras tambémnãorecebemo
mesmosuporte.
De acordo com os núme-

ros do DataSUS, em 20
anos, 32% dasmulheres fo-
ram assassinadas dentro de
suas casas—a proporção é
de14%nocasodoshomens.
Entre 2000 e 2020, houve
um aumento de 167% nos
assassinatos de mulheres
indígenas dentro de casa;
97% no caso das mulheres
pardas; e 41% no caso das
mulheres pretas.Ode bran-
casdiminuiu 15%.
— As mulheres negras,

além da questão de gênero,
acumulammarcadores so-
ciais.Muitasresidememre-
giõesperiféricas,nãopossu-
em autonomia financeira,
são dependentes financei-
ramente de seus agressores
e sofremmuito mais com a
revitimização do próprio
sistema. Quando batem na
portadeumadelegaciapara
denunciar a violência, são,
em grande parte dos casos,
descredibilizadas, desenco-
rajadasdedenunciareman-

dadas de volta para a casa
junto aos seus agressores—
afirma Izabella Borges, ad-
vogada, historiadora, psica-
nalista e fundadorado Insti-
tuto Survivor. — Sabemos
que a violência doméstica é
um fenômeno complexo,
que exige uma rede de
apoio. As mulheres negras,
assim como as indígenas,
estãomuitasvezessolitárias
nesta luta. Não têm acesso
aos serviços sociais e à rede
de apoio, e acabam perma-
necendo no ciclo da violên-
cia até que ele atinja o seu
ápice, queéo feminicídio.
As informações extraídas

dossistemasdesaúdesãofun-
damentais para um quadro
mais fidedigno da gravidade
doproblema,segundooIgara-
pé.Osdadosextraídosdaspo-
líciasesecretariasdeseguran-
çapública são subnotificados,
pois nemtodas denunciamas
violências aos órgãos do siste-
ma de justiça criminal, de
acordocomoinstituto.

ARMASDEFOGO
Em 2020, 3.822 mulheres
foram assassinadas no Bra-
sil, o que representa um au-
mento de 10% na compara-
çãocom2019.Amaioriadas
assassinadas estava na faixa
etária de 15 a 29 anos (41%)
e30a44anos (33%).
Metade das mulheres foi

mortapor armasde fogoem
2020,oquerepresentouum
aumento de 5,7% frente ao
registrado em 2019. Obje-
tos cortantes foram os ins-
trumentos utilizados em
26% dos feminicídios, en-
quanto a força física levou a
9% dos assassinatos. Obje-
tos contundentes estiveram
presentesem6%doscasose
produtosquímicos, em3%.
—Armadefogoéumfator

de risco para as mulheres,
especialmentedentrodeca-
sa.Apolíticadedescontrole
de armas de fogo tem um
impacto desproporcional
nas mulheres—dizMelina
Risso, diretora de Pesquisa
do Instituto Igarapé.
Como mostrou levanta-

mento exclusivo feito pelo
GLOBO, no Congresso Na-
cional, 73% das parlamen-
tares da próxima bancada
feminina são contra a flexi-
bilizaçãodaposseedoporte
de armas.

ALVOSPREFERENCIAIS
Segundo levantamento
combaseemdadosdoSiste-
ma de Informação de Agra-
vos de Notificação do Mi-
nistério da Saúde, há dois
anos, as mulheres foram o
alvoem89%doscasosdevi-
olência sexual; 84% dos ca-
sosdeviolênciapsicológica;
83% dos casos de violência
patrimonial; e 69% dos ca-
sosde violência física.
Mulheres têm 3,5 vezes

mais probabilidades de so-
frer violência que homens.
A taxa de violência é de 270
para cada 100mil habitan-
tes, enquanto que a de ho-
mens é de 79 por 100 mil.
Negras também são asmais
afetadas: correspondem a
54% dos casos. Brancas são
37%,e indígenase amarelas
somam1%cada.
Em 2020, 228milmulhe-

res foram vítimas de violên-
cia. Amaior parte sofreu vi-
olência física (56%), sexual
(15%) e patrimonial (2%).
Embora as mulheres entre
15 e 29 anos concentrem
38%das vítimas de todos os
tipos de violência, meninas
dezeroa14anoscorrespon-
dema58%dasvítimasdevi-
olência sexual.

“Sou uma
sobrevivente”.
Ester Rufino,
que sofreu
violência
doméstica,
sexual e
patrimonial, e
hoje ajuda
outras vítimas
em coletivo,
além de
trabalhar no
Instituto
Brasileiro de
Ciências
Criminais
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bianca.gomes@sp.oglobo.com.br
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67%
dasvítimasde feminicídios
em2020eramnegras
61%dasvítimaserampardas, e
6%,pretas; brancascorrespon-
derama29,5%do total

89%
dasviolênciassexuaisem
2020foramcontramulheres
84%dasviolênciaspsicológicas
tambémtiverammulheres
comoalvonomesmoano

32%
dasassassinadasem20anos
forammortasemsuascasas
Aproporção,nocasodoshomens
vítimasdehomicídio,éde 14%,
segundooDataSUS

45%
foi oaumentode feminicídio
denegrasde2000a2020
Númerodehomicídiosdemulhe-
resbrancasse reduziuem33%
nomesmoperíodo
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