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El tema de los feminicidios emergió en 1993, en la ciudad de Juárez, en la 
frontera entre el EUA y el México, cuando las relatorías empezaran a figurar en 
los medios de comunicación sobre la descubierta de cuerpos mutilados de 
mujeres estupradas e asesinadas en terrenos baldíos. Diversas autoras observan 
conexiones entre feminicidios, desigualdades y discriminación.   

En análisis demográficos la muerte por causas externas han dado principal 
atención para la incidencia de esto tipo de muerte contra varones, además de 
averiguar que este tipo de muerte tiene disminuido  la expectativa de vida de 
los jóvenes de las ciudades. Aun tenemos muchos desafíos en relación a estos 
análisis para el caso de las mujeres. 

En Brasil, está a tramitar un proyecto de ley del Senado (PLS 292/2013), que 
visa tipificar los asesinatos de mujeres como forma calificada de homicidios 
bajo la conceptualización del feminicidios. La tipificación especial para la 
muerte fuera recomendada por la Comisión  Parlamentar Mista del 
Investigaciones (CPMI) de la Violencia contra la Mujer. El establece tres 
circunstancias para caracterizar el feminicidio: la relación íntima de afecto o 
parentesco entre víctima e agresor, práctica de cualquier tipo de violencia 
sexual contra a víctima, y la mutilación o desfiguración de la víctima, antes o 
después de su muerte.  

Pretende-se con este artigo averiguar cuál es el porcentaje de feminicidios 
dentro de los homicidios, calificados o no, contra mujeres en la ciudad de São 
Paulo, en el año de 2005, a través de los boletines de ocurrencia policial que es 
la ciudad brasileña con menor índice de sub enumeración de las muertes 
externas en Brasil, contrástalo con las Declaración de Óbito  (DO) y después 
expandir las relaciones a nivel brasilero y mensurando las diferencias raciales. 
Utilizando la tipificación, los homicidios calificados duplicaron. 

Introdução 

Atualmente comissão nomeada como CPI da violência contra a mulher tem 
investido em projeto de lei para tipificar e incluir o feminicídio dentro do código penal 
brasileiro3. O projeto propõe que o feminicídio entre como agravante do homicídio no 
código penal, com pena de reclusão de 12 a 30 anos e o tipifica como sendo assassinatos 
de mulheres com circunstâncias de violência doméstica ou familiar, violência sexual, 
mutilação ou desfiguração da vítima. 

 O projeto tem sofrido muitas idas e vindas e até o presente momento ainda não 
foi julgado por falta de consenso sobre a eficácia e necessidade da tipificação do 
feminicídio como agravante de um homicídio comum, ou seja, nos quais não temos 
                                                           
1 “Trabajo presentado en el VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, realizado en 
Lima- Perú, del 12 al 15 de agosto de  2014”. 
2 Universidade Estadual de Campinas; jackeline.romio@gmail.com 
3 http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2013/06/25/relatorio-final-de-cpi-propoe-tipificacao-do-
crime-de-feminicidio  
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evidencias das relações desiguais de gênero como sua geradora. A pergunta que este 
artigo procura responder em primeira instancia recai sobre este impasse: Caso o 
feminicídio seja um agravante para o homicídio, deixando de ser um caso de homicídio 
doloso para um homicídio qualificado, qual o impacto que esta tipificação causaria? 
Será essa tipificação útil para a segurança pública como um todo e para a análise da 
violência de gênero contra as mulheres em especifico? 

 Dentro desta nova tipificação encontraremos diferenciais de raça cor nas 
ocorrências? Qual o perfil por raça cor encontrado nas vitimas de feminicídios?  

 

Discussão mortes violentas femininas e segurança pública: 

Medir a violência é tarefa árdua assim como entendê-la, por conta das várias 
nuances e percepções das leis, políticas e culturas que envolvem o ato de violência e 
suas consequências, sobretudo quando esta violência tem como alvo a mulher. Neste 
caso, a maior parte das agressões tem relação com vivências e situações contínuas de 
múltiplas opressões patriarcais, diferentemente da violência centrada na experiência 
masculina como agressor e agredidos. As experiências de violência contra a mulher não 
se centralizam apenas nos atos interpessoais, como perpassa pelas esferas institucionais, 
afetando os serviços de acolhimento aos casos, a cobertura e qualidade dos registros dos 
eventos, ou mesmo criando barreiras para efetuar denuncias, muito bem exemplificado 
pelo o caso de homicídio contra Maria da Penha4.  

Empiricamente a violência e seus impactos na sociedade têm sido analisados 
através das estatísticas dos casos de agressões físicas e caracterizações mais típicas 
observáveis, representados através de casos extremos como as agressões que levaram a 
morte ou através de alguma agressão que gerou entrada no sistema de saúde e/ou 
segurança pública (acidentes, agressões físicas e sexuais que geraram morte ou não, mas 
que foram efetuadas intencionalmente por terceiro ou autoprovocados, como no caso 
dos suicídios). Estes estudos são frequentemente conhecidos na epidemiologia, 
demografia e saúde pública como estudos sobre as causas externas de morbimortalidade 
e, na sociologia, antropologia e criminologia como estudos sobre a violência urbana e 
padrões de criminalidade. Em sua grande maioria, o olhar é centralizado para as altas 
taxas de mortes por homicídios e associação com o tráfico de drogas e desigualdades 
sociais. (Mello e Jorge, 1997; Aidar, 2003 e 2006; Lozada, 2009; Waiselfisz, 2013, 
Karmen, 2010). Tais análises, em geral, não levam em consideração a dimensão 
feminina da violência, preferindo abordagens “neutras” ou enfoques que acabam 
apontando quase que exclusivamente para a experiência masculina da violência.  

                                                           
4 Em maio de 1983, Maria da Penha dormia quando o então marido, Viveros, deu um tiro em suas costas, 
ele simulou que o caso se tratava de um assalto e ela ficou paraplégica. Após quatro meses no hospital, ao 
voltar para casa, em Recife, sofreu novamente tentativa de assassinato desta vez ele tentou eletrocutá-la, 
quando a farsa foi descoberta. Em 1998, passados 15 anos do crime, o agressor de Maria da Penha foi 
julgado e condenado duas vezes e em ambas saiu livre do fórum devido a recursos, por este motivo foi 
dado entrada denuncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 
Americanos via Centro pela Justiça e o Direito Internacional (Cejil) e o Comitê Latino-Americano e do 
Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (Cladem) sobre o caso, onde em 2001 o órgão internacional 
condenou o Brasil pela omissão, tolerância e impunidade com que tratava os casos de violência doméstica 
e recomendou ações como mudar a legislação para coibir a violência contra a mulher e pagar reparação a 
Maria da Penha.  
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Seguindo nesta linha de diagnósticos estatísticos das mortes violentas, dispomos 
no Brasil dos relatórios disponibilizados pelo Mapa da violência (WAISELFIS, 2013) 
que desde 1998 tem abordado o tema, totalizando 21 mapas no ano de 2013, nos quais 
apenas no ano de 2012 o olhar de gênero foi considerado para as analises quando foi 
exposto o alto índice de homicídios femininos em comparação aos índices de outros 
países, onde o Brasil ocupa a 7ª. Posição. Nesta publicação de 2012 foi também a 
primeira e única vez que o Mapa abordou estas mortes sob o conceito de feminicidios, 
considerado como todos os homicídios contra as mulheres. (WAISELFIS, 2012). Em 
todos os outros mapas o foco ficou no homem jovem, que possuem as maiores taxas de 
homicídios no Brasil, existiram edições que analisaram as questões raciais envolvidas, 
explicitando que são os jovens negros moradores das periferias das grandes cidades os 
que mais são atingidos por esta causa de morte. (WAISELFIS, 2012, 2013) 

Segundo Lilia Schraiber (1999), pesquisadores como Minayo (1994) da área da saúde 
pública, chamam a atenção para a violência imperceptível na sociedade, determinada 
pela apropriação desigual de bens e informações, que formaria uma rede menos 
aparente de violência, já que seriam “visíveis” apenas episódios mais agudos, como a 
violência física explícita. “Para ela, a rede em seu todo é composta pela delinquência, 
em seus aspectos rapidamente reconhecidos como violência, entre eles ferimentos, 
assassinatos e mortes; pela violência estrutural do Estado e das instituições que 
reproduzem as condições geradoras da violência; e pela resistência às condições de 
desigualdade, que algumas vezes se expressa também pela agressão física”. (Schraiber; 
1999:12) 

Mesmo reconhecendo o valor das estatísticas de mortalidade por causas externas 
- originárias das DO’s e disponibilizadas pelo Ministério da Saúde - como fonte 
privilegiada para a elaboração de estudos sobre violência5 no Brasil, por sua 
sistematização na coleção e tratamento das informações e possibilidade de comparação 
em nível nacional (ZALUAR; NORONHA; ALBUQUERQUE, 1994), diagnosticamos 
algumas limitações que dificultam o estudo da violência quando o caso é o homicídio 
contra mulheres. Estas informações são pouco elucidativas quanto às circunstâncias das 
agressões devido a seu caráter centralizado na vitima. Seria importante para um estudo 
das relações de gênero saber quais foram as circunstâncias geradoras da morte, ou seja, onde 
estas mulheres estavam no momento que sofreram estas agressões, quais suas relações com os 
agressores, a existência de múltiplas vítimas, entre outras informações que evidenciariam as 
questões internas a violência contra mulheres.  

A outra limitação refere-se ao número de óbitos registrado explicitamente como 
“agressão” nas fontes associadas á área da saúde. Possivelmente, óbitos registrados 
como “eventos cuja intenção é indeterminada” sejam propriamente intencionais, 
principalmente os que foram efetuados com arma de fogo. Este estudo não chega a 
explorar esta questão, mas reconhece a necessidade de avaliar o problema com foco no 
caso feminino, pois estudos sobre mortalidade por causas externas para o caso 
masculino já utilizam técnicas de correção e reclassificação destas mortes (AIDAR, 
2002; ZALUAR; NORONHA; ALBUQUERQUE, 1994; MELLO JORGE; 
GAWRYSZEWSKI; LATORRE, 1997).  
 

Feminicídios uma categoria útil de análise da mortalidade feminina 

                                                           
5 Principalmente estudos quantitativos.  
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Um ponto de partida de muitos estudos acadêmicos sobre o tema é o livro 
Femicide: the politics of woman killing, publicado em 1992 por Jill Radford e Diana 
Russel (1992). No livro as pesquisadoras desenham conexões entre pornografia, 
misoginia e o assassinato de mulheres, analisam aspectos históricos do feminicídio, 
aspectos da justiça criminal e ativismo feminista em resistência aos feminicídios, 
concentrando as análises nos EUA, Inglaterra e Índia.  Segundo as autoras, o 
Feminicídio, entendido como sendo o assassinato misógino de mulheres por homens, é 
a forma mais extremada de violência sexual. As autoras seguem o entendimento de que 
a violência sexual pode ser considerada como qualquer tipo de ataque físico, visual, 
verbal ou sexual sofrido por mulheres ou meninas que tenha gerado qualquer efeito que 
fira, degrade ou tire as habilidades de controlar contatos íntimos. Este entendimento é 
importante, pois reconhece a dissonância entre a percepção dos homens e das mulheres 
sobre suas próprias experiências em relação à violência sexual. (Russel, 1992). 

Inúmeros assassinatos de mulheres foram cometidos por ex-companheiros com 
justificativa na recusa em reatar o relacionamento, estão relacionados a violências 
sexuais e a processos de violência recorrente que acaba em morte por falta de 
intervenção no problema. Esta percepção do feminicídio como um processo “um 
continuum da violência sexual” é muito útil não apenas para lembrar que as vidas 
perdidas com a violência de gênero contra mulheres são números, pois comparadas a 
dos homens pela mesma causa representam cerca de 10% de todas as mortes por 
homicídios, mas para lembrar que neste processo de extrema violência contra as 
mulheres produzimos mortes evitáveis, caso fosse eficiente o acompanhamento dos 
casos não as teríamos, ao menos as de recorrência. (Russel, 1992) 

As autoras sugerem ainda que os feminicídios não se restrinjam aos praticados 
por companheiros e ex-companheiros, considerando o feminicídio homofóbico e 
lesbofóbico, o feminicídio marital, o feminicídio racista, os feminicídios cometidos fora 
do espaço de domiciliar, os seriais e em massa, inclui ainda a discussão dos assassinatos 
de mulheres legalizados pelo Estado motivados por políticas e práticas sociais, a 
exemplo das práticas de assassinatos de meninas em países que adotaram políticas de 
restrição do número de filhos. Também discute as mortes femininas produzidas pelos 
processos de esterilização e clitorectomias, além dos assassinatos cometidos em nome 
da busca da Beleza através de intervenções cirúrgicas mal sucedidas. Há também uma 
distinção entre os feminicídios e o grau de relação entre agressor e vítima, são elas: 
Feminicídio intimo, quando o agressor tem relacionamento afetivo-sexual com a vítima 
no momento ou no passado ((ex)marido, (ex) namorado, parceiro coabitante, potencial 
parceiro rejeitado  e parentes em relações incestuosas); Feminicídio não íntimo: a morte 
intencional de uma mulher por outra pessoa que não um parceiro íntimo; e Feminicídio 
por conexão: quando o alvo era outra mulher e esta estava na linha de fogo na cena no 
propenso assassinato. (Russel, 1992) 

Os feminicídios são objetos de estudos e atenção no mundo inteiro como uma 
das mais importantes questões da condição de gênero das mulheres e por suas conexões 
com as desigualdades. Na Índia e China, por exemplo, são as recém-nascidas e meninas 
aquelas com maior risco de morrer por agressões aliadas ao sexismo explícito na 
preferência de ter filhos do sexo masculino. Autores debatem, por exemplo, a 
desvalorização das mulheres e crianças meninas e a prática do infanticídio feminino no 
período colonial e o resurgimento desta prática sob a forma tanto do assassinato quanto 
do extermínio de fetos do sexo feminino na Índia pós-colonial (Dube, 2005). Na China, 
por sua vez, tanto o conceito de generocídio (gendercide), quanto feminicídio vem 
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sendo utilizado para interpretar os abortos forçados, os infanticídios femininos e o 
desaparecimentos de meninas e mulheres ligados às políticas de filho único e a 
preferência por filhos do sexo masculino.   

Rita Segato (2005) examina o caso dos feminicídios que resultaram em pelo 
menos 300 mulheres assassinadas durante os últimos 11 anos em Ciudad Juarez na 
fronteira norte do México com os EUA. Segundo a autora, as autoridades apresentaram 
poucos suspeitos, demonstrando o quanto a impunidade e a proteção aos agressores são 
marcas do tratamento do caso pelas autoridades, sugerindo que esta violência conta com 
a assinatura de um poder local e regional envolvendo tentáculos nacionais e pactos de 
fraternidade. (SEGATO, 2005).  

Segundo Lagarde y Rios (2008), em torno dos crimes de Ciudad Juárez y 
Chihuahua se desenvolveu uma cultura particular de aproximação e interpretação do 
que aconteceu e neste contexto a academia também tem se aproximado ao tema fazendo 
pesquisas, assim como teses, ensaios, cursos, seminários, cursos motivados por um 
profundo compromisso de contribuir com a ciência de saber cientificamente para agir e 
alcançar a eliminação dos crimes contra meninas e mulheres. (Lagarde y Rios, 2008: 
211)  

Vale salientar que foi a antropóloga Marcela Lagarde a principal estudiosa dos 
feminicidios no México e a pessoa que influenciada pelos estudos de Russell e Radford 
(1992) traduziu o termo do inglês Femicide para a forma espanhola Feminicidios para 
compreender o que acontecia nas cidades de Juarez nos anos 2001.  

 
No cenário nacional, Sueli Almeida (1998), foi a primeira a revisar o conceito 

feminicídio na academia, e abordou a categoria “femicídio intimo” em seus estudos. 
Apontando que o Femicídio explicita o caráter sexista dos crimes conjugais, 
“desmascarando a aparente neutralidade dos termos homicídio e assassinato”, além de 
revelar este fenômeno que integra a política sexual de apropriação do corpo das 
mulheres, especialmente na situação de conjugalidade. (ALMEIDA, 1998) 

Depois de muita discussão no cenário nacional sobre a melhor compreensão do 
conceito e se utilizaríamos a tradução como feminicídios (assim como os estudos latino-
americanos tem nomeado os casos) ou como femicídios (tradução de femicide em 
inglês), Adotou-se o conceito de Feminicídios pela política publica para mulheres no 
Brasil. Porém ainda se discute a efetividade do conceito para uma análise empírica ou 
como conceito jurídico para a análise dos casos contra mulheres.   

Outra discussão pertinente a proposta apresentada diz respeito aos padrões de 
desigualdade expresso neste tipo de violência. A morte por feminicídios no mundo 
inteiro obedece a uma distribuição desigual por classe social, idade e raça, sendo as 
mulheres mais pobres, mais jovens e de raça/cor ou etnia (nacionalidade no caso de 
migrantes) oprimidas o grupo onde mais se concentram as vitimas. A raça/cor no caso 
brasileiro foi bastante debatida em estudos sobre mortes masculinas e outros temas 
como debatemos abaixo. Ainda faltam estudos sobre a relação entre feminicidios e 
relações raciais no Brasil. 

 

Pesquisas quantitativas sobre questão racial no Brasil 
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O Brasil foi o ultimo país americano a abolir a escravidão, em 1888, o que 
desencadeou questões de desigualdade geracionalmente transmitidas para afro 
descentes. Esforços em pesquisas quantitativas foram eficazes nos anos 50 e 60 para 
quebrar os paradigmas postos através das narrativas histórico/sociais que divulgavam 
para o mundo em conflito pós-guerra um Brasil onde as raças conviviam em plena 
harmonia social. Estas ideias eram oriundas da teoria da “democracia racial brasileira” 
fundada com o ilustrado trabalho Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire, com 
primeira publicação no Rio de janeiro, em dezembro de 1933. Esta obra teve grande 
impacto no público principalmente pelo momento político mundial de grandes guerras e 
genocídios.  

Num dos primeiros trechos do livro Gilberto Freyre fala influencia negra na 
formação branca nos seguintes termos: “... trazemos quase todos a marca da influência 
negra. Da escrava ou sinhama que nos embalou. Que nos deu de mamar. Que nos deu de 
comer, ela própria amolegando na mão o bolão de comida. Da negra velha que nos 
contou as primeiras histórias de bicho e de mal-assombrado. Da mulata que nos tirou o 
primeiro bicho-de-pé de uma coceira tão boa. Da que nos iniciou no amor físico e nos 
transmitiu, ao ranger da cama-de-vento, a primeira sensação completa de homem. Do 
moleque que foi o nosso primeiro companheiro de brinquedo”.  

Também podemos citar outro estudo contemporâneo à Casa Grande e Senzala, o 
texto de Nina Rodrigues, “A sobrevivência psíquica na criminalidade dos negros no 
Brasil”, publicado em 1932, que considerava a inferioridade um fator “natural” da 
constituição biológica dos negros e mestiços recomendando que deveria haver um 
Código Penal específico, pois os comportamentos estavam condicionados pela herança 
biológica apresentada pelas diferentes raças e o comportamento agressivo do negro. 
Estudos como estes repercutem na naturalização dos processos vivenciados de maneira 
desigual entre os diversos grupos sociais que compõem a sociedade brasileira, em 
particular a população negra.  

Na década de 50, um grupo de pesquisadores sociais brasileiros foi articulado 
para realizar pesquisa coordenada pela UNESCO que visava confirmar empiricamente a 
tese de democracia racial e dar ao mundo um exemplo de relações raciais harmoniosas. 
Destaca-se o grupo de Roger Bastide e Florestan Fernandes que coordenaram os estudos 
de São Paulo, chegando à conclusão que ainda existiam os conflitos raciais e que este 
excluía a população negra do mercado de trabalho, educação e saúde. 

“Nos anos de 1951 e 1952, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 
e Cultura (Unesco) patrocinou uma série de pesquisas sobre as relações raciais no 
Brasil. As investigações foram desenvolvidas em regiões economicamente tradicionais, 
como o Nordeste, e em áreas modernas localizadas no Sudeste, tendo em vista 
apresentar ao mundo os detalhes de uma experiência no campo das interações raciais 
julgada, na época, singular e bem-sucedida, tanto interna quanto externamente [...] O 
programa de estudos, que se convencionou denominar Projeto Unesco, não apenas 
gerou um amplo e diversificado quadro das relações raciais no Brasil, mas também 
contribuiu para o surgimento de novas leituras acerca da sociedade brasileira em 
contexto de acelerado processo de modernização capitalista.” ( CHOR MAIO, 1999: 
141)  

 No campo da violência, temos desde o inicio dos anos 2000, trabalhos que 
apontam para a super-representação dos homens negros jovens nas mortes por 
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homicídios no país, pouco estudos foram feitos para avaliar a questão dos homicídios 
contra mulheres e raça/cor. (Romio, 2009) 

Neste artigo procuramos entender as relações de raça/cor envolvidos como 
padrão de desigualdade nas mortes violentas contra mulheres. O conceito de raça/cor foi 
desenvolvido e adotado por um segmento da sociologia e antropologia contemporâneas 
utiliza-o não como principio biológico de distinção entre diferentes grupos, raça trata-se 
de uma categoria social de análise que procura entender o fenômeno social no qual os 
indivíduos são classificados e segregados a partir de suas características físicas, tais 
como cabelo, cor da pele, traços faciais, culturais e lingüísticos. Em outras palavras, a 
“raça” é um conceito que indica uma construção social, que persiste em nossas 
sociedades, recriando e conservando desigualdades, que podem ser observadas em 
diversas esferas da vida (mercado de trabalho, na educação, nos índices de mortalidade, 
pobreza etc.) com nuances especificas para cada sociedade (HASENBALG, 1992; 
GUIMARÃES, 2002).  

 No campo das relações raciais brasileiras contemporâneas, contamos com 
estudos da epidemiologia, saúde e demografia, onde a variável raça é pouco explorada, 
poucos são os estudos que a utilizaram na produção de estatísticas sobre saúde e que 
analisaram os diferenciais raciais no processo de adoecimento e morte, menores ainda 
são os estudos que conjugam raça e gênero como categorias de análise. Também, o 
próprio acesso às informações oficiais sobre raça na saúde dificultou a abordagem e o 
acompanhamento do impacto do racismo na morbi-mortalidade, pois o quesito 
‘raça/cor’ só foi implantado nos atestados de óbito no ano de 1996. 

 

As principais relações e características levantadas na literatura internacional sobre 
os feminicídios são: 

A) Violência sexual no contexto das mortes violentas femininas; 

B)  Controle da sexualidade feminina (mortes motivadas por contextos de separação 
ou recusa ao desejo masculino ou estimulado pelos estereótipos ligados aos 
comportamentos esperados socialmente para a mulher); 

C) Contexto doméstico,  familiar e conjugal para entender a violência no espaço 
privado das relações de gênero; 

D) Mutilação dos corpos; 

E) Perpetrado por homens; 

F) Cenário da migração e fronteiras internacionais como mais propícios às 
ocorrências; 

G) Tráfico internacional de pessoas e pornografia; 

H) Contexto da violência urbana, guerras e narcotráfico como intensificadores das 
ocorrências; 

I) Contextos de fundamentalismos religiosos, culturais, além da perseguição 
política; 
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J) Desigualdades raciais/étnicos, geracionais, sociais, econômicos e demográficos 
na seletividade das assassinadas. Tendência ao grupo de mulheres assassinadas 
pertencerem majoritariamente ao grupo das mulheres mais estigmatizadas na sociedade.  

K) Cada grande época histórica e cultural tem seus paradigmas para explicar e 
justificar as mortes femininas; 

L) Violências múltiplas e recorrentes que caracterizam o processo que pode 
terminar na morte e desaparecimento da mulher; 

M) Existe relação entre perfil da mulher encarcerada e da mulher assassinada, assim 
como demonstra os estudos dirigidos aos homens. 

 

Metodologia e descrição dos dados dos Boletins de Ocorrência utilizados para o 
estudo 

O Boletim de Ocorrência é um documento da Segurança Pública, utilizado pela 
Polícia Civil para o registro da notícia do crime, isto é, para transcrever a comunicação 
oral do notificante processual na unidade policial - Distrito Policial (DP) - e registrar as 
providências preliminares adotadas. O BO é o primeiro documento oficial a registrar o 
fato e será peça fundamental para o prosseguimento ou não de Inquérito Policial6. É um 
documento que sintetiza os fatos, personagens e circunstâncias do evento, por isso de 
grande valor para a pesquisa.  

O BO é dividido em quatro partes7: 1) Preâmbulo: contém dados sobre a unidade 
policial, natureza da ocorrência, local da ocorrência, hora do fato e hora da 
comunicação; 2) Corpo: descreve e identifica as partes envolvidas no fato8 (vítimas, 
suspeitos, agressores, testemunhas); 3) Histórico: narrativa do fato contada por diversas 
e distintas vozes (testemunhas, policial, investigador, vítima) e transcrita pelo 
intermediador: o “escrivão”, seguindo uma orientação geral para este item do BO, que 
se refere à necessidade da narrativa conter respostas a 7 perguntas: o quê?, onde?, 
quando?, como?, por quê?, quem (vitima)? e quem (autor)?; 4) Apêndices: parte 
destinada a comunicações diversas, requisições de perícias, ofícios, etc. (Queiroz, 
2000). Não há uma descrição normatizada de como preencher estas informações, 
existindo apenas recomendações gerais para o preenchimento e relativas às partes 
fundamentais que devem constar neste documento. A eleição das variáveis e a redação 
da narrativa são mais baseadas nas práticas e entendimentos dos próprios policiais.   

As variáveis escolhidas foram as do ‘preâmbulo’ e do ‘corpo’ dos BO’s, bem 
como as informações contidas nas narrativas do ‘histórico’. Este tipo de fonte de 
informação já é utilizado por estudos principalmente da sociologia, antropologia, análise 
do discurso e história. O exemplo mais recente é o estudo de Blay (2008), Direitos 
humanos e assassinato de mulheres, que analisou o perfil das vítimas e agressores nos 

                                                           
6 No caso dos homicídios, o registro é compulsório.  
7 O BO, no formato que conhecemos hoje para o Estado de São Paulo, foi criado em janeiro de 1956.   
8 Também a descrição de veículos, armas e objetos relacionados ao fato.  
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homicídios de mulheres através dos Boletins de Ocorrência do ano de 1998. Na área da 
demografia esta fonte é ainda pouco explorada, com iniciativas pioneiras em curso. 9 

 Anteriormente ao ano de 2000, estudos que se propusessem a utilizar os 
BO’s tinham forçosamente que passar pelo processo de seleção manual das informações 
em cada BO, identificando o tipo de agressão, local, etc. e passar pelo processo de 
digitalização dos dados disponíveis em papel, nos arquivos da SSP-SP, o que 
aumentava o tempo e os gastos necessários, muitas vezes inviabilizando a pesquisa. A 
partir de setembro de 2000, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), 
deu início ao Sistema de Informações Criminais (INFOCRIM). “O INFOCRIM é um 
sistema on-line que disponibiliza informações criminais geradas a partir dos Boletins de 
Ocorrência (BOs) elaborados nos Distritos Policiais. Dados como local, data e horário, 
características físicas dos envolvidos, modo de agir e outras particularidades, são 
apresentados em planilhas, gráficos e mapas...” (INFOCRIM- SSP)  

Considerando as limitações quanto à contextualização das mortes por homicídio 
através de informações provenientes da área da saúde, esta pesquisa lançou mão do 
estudo qualitativo dos BO’s do ano 2005. As fontes utilizadas na área da saúde, em 
especial as Declarações de Óbito, oferecem informações apenas sobre a vítima sendo, 
portanto, unilateral. Os BO’s oferecem informações sobre autor da agressão e suas 
circunstâncias, registrando homicídios dolosos e qualificados, além de agressões que 
não resultaram em morte da vítima. O BO é, neste contexto, fonte de pesquisa 
privilegiada por ser multilateral expondo as diversas relações entre envolvidos e 
circunstâncias do caso.  

As variáveis priorizadas nesta fonte foram também idade, sexo e raça/cor. Mais 
uma vez, os questionamentos e implicações da utilização do quesito raça/cor se fez 
presente. Diferentemente das Declarações de Óbito, nos BO’s as categorias 
apresentadas são: Branca, Vermelha, Amarela, Parda e Negra. Mostrando que o padrão 
de classificação racial da policia do ano de 2005 é diferente do da saúde que segue a 
distribuição do IBGE considerando como categorias: Branco, preto, pardo, amarelo, 
indígena. Os estudos costumam identificar como negros a unificação da categoria preta 
e parda.  

Zaluar (1994), aponta para a seguinte limitação do BO, que este estudo 
reconhecece tenta superar na montagem do banco de dados reorientando as informações 
com o objetivo de ter uma base referente as pessoas vítimas das ocorrências e não nos 
registros coletivos. É importante notar também que a versão digital dos Boletins de 
Ocorrência que datam posterior as análises comparativas entre os registros da saúde e 
segurança pública do estudo citado, já que permite maior grau de relações e 
desagregação das informações. Neste aspecto o programa SPSS foi ferramenta 
fundamental para as análises.   

“O registro policial de homicídios nem sempre é preciso, pois este 
requer uma investigação que nem sempre é feita, especialmente quando a vítima 
é pobre e preta. Além disso, os números oficiais, desde a década de 80, inclusive 
os dados mais recentemente publicados, não contabilizam as vítimas, e sim os 
registros (num mesmo registro pode haver várias vítimas), fazendo com que os 

                                                           
9 Tese de Doutoramento em Demografia de Paulo Borlina Maia, a ser defendida em 2009, faz uso de 
dados da Secretaria de Segurança Pública, pareados com os dados do SIM/MS para acidentes com 
veículos no Município de São Paulo. Veja-se Maia (2009) 
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dados policiais sobre homicídios estejam subestimados.”(Zaluar et all, 
1994:213)  

 

Análise das informações dos BO’s. 

Tendo como objetivo entender as especificidades destes óbitos no caso feminino. 
Adotamos uma metodologia de análise contendo três estratégias de abordagem 
diferenciadas. São elas: 

1) Análise das características da vítima, contidas na parte descritiva do 
boletim de ocorrência; 

2) Análise das narrativas acerca dos episódios, constante dos históricos 
dos Boletins de Ocorrência. Com informações referentes às 
circunstâncias de morte, os atores envolvidos e as motivações da 
agressão, alegadas por testemunhas, construímos a variável 
Motivação do Crime. Esta variável foi incorporada ao banco de 
dados. 

3) Análise das narrativas constantes dos históricos dos BO’s, com a 
finalidade de identificar ocorrência de violência sexual, se a vítima era 
fatal, tipo de relação entre vitima e agressor, existência de gravidez e 
existência de relato de violência anterior. Variáveis também 
incorporadas ao banco de dados. 

 
Foi construído um banco de dados em SPSS, e computadas as freqüências 

simples a partir de categorias previamente definidas a partir de uma análise preliminar 
dos dados. Localizou-se nos Boletins de Ocorrência policial o total de 205 vitimas 
fatais. Nos registros dos sistemas de informação de mortalidade da saúde 
(DATASUS/SIM) foram contabilizados 225 óbitos femininos de classificadas entre o 
grande grupo das causas externas como agressões (CID-10). A diferença de 20 óbitos no 
município de São Paulo me faz acreditar na relação estreita entre registro da saúde e da 
segurança pública brasileira para o caso dos homicídios femininos, no município de São 
Paulo. 

 O estudo deste material foi inicialmente feito em dissertação de mestrado em 
demografia da autora, defendida no ano de 2009. Neste artigo procuro demonstrar como 
é possível utilizar bases de informação secundárias para o estudo dos feminicídios, 
através de aproximações e relações entre as demais variáveis do documento. No caso do 
BO a possibilidade de decompor o histórico em variáveis foi a estratégia adotada. 

 

Resultados: 

 O ponto de partida da análise está na classificação feita nos boletins de 
Ocorrência, variável “Natureza da ocorrência”, um homicídio era categorizado como 
“doloso” ou “qualificado”, já que a proposta propõe que o feminicídio entre como 
agravante do homicídio no código penal, com pena de reclusão de 12 a 30 anos e o 
tipifica como sendo assassinatos de mulheres com circunstâncias de violência 
doméstica ou familiar, violência sexual, mutilação ou desfiguração da vítima, 
considerando um homicídio qualificado qualquer homicídio que tenha essas 
características.  



11 

 

Quadro 1. Nº de Homicídios de mulheres no município de São Paulo, 2005. 

Natureza Frequência Porcentagem 
Doloso 165 80,5 
Qualificado 40 19,5 
Total 205 100 
Fonte: INFOCRIM/SSP-SP, 2005.  

 Considerando a violência domestica ou familiar pela categoria tipo de relação 
entre a vítima e o agressor, qual é o percentual de óbitos computados como dolosos que 
passariam a fazer parte do grupo de homicídios considerados qualificados?  

Observe a tabela 1. Ela nos revela 42 dos 165 envolviam como agressor, pessoas que 
tinham algum tipo de relação familiar ou domestica com a vítima, 25,5% dos casos. 
Sendo assim, se considerarmos como critério de tipificação do feminicídio a partir do 
tipo de relação com o agressor, o número de homicídios qualificados subiria no ano de 
2005 de 40 para 82 casos, ou seja, aumento de 105% nos registros.    

Tabela 1.  

Tipo de relação com agressor/a, nos homicídios dolo sos 
Relação Frequência  Percentagem  
companheiro/amasio 8 4,8 
Cunhado 1 0,6 
Enteado 1 0,6 
Esposo 8 4,8 
ex-companheiro/ex-amasio 3 1,8 
ex-marido 2 1,2 
ex-marido da patroa 1 0,6 
ex-namorado 1 0,6 
Filho 3 1,8 
Irma 1 0,6 
Irmão 5 3,0 
namorado 6 3,6 
padrasto 1 0,6 
tio 1 0,6 
Subtotal contexto violência doméstica ou 
familiar 42 25,5 
colegas de trabalho 1 0,6 
conhecido 4 2,4 
porteiro 1 0,6 
vizinho 1 0,6 
Subtotal outro/a conhecido/as 7 4,2 
Desconhecido 39 23,6 
Ignorado 77 46,7 
Total 165 100,0 

Fonte: INFOCRIM/SSP-SP, 2005.  

  

 Considerando a violência sexual pela variável dicotômica “Agressão Sexual”, 
qual é o percentual de óbitos computados como dolosos que passariam a fazer parte do 
grupo de homicídios considerados qualificados?  
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Observe a tabela 2. Ela nos revela que 4 dos 165 homicídios dolosos, 2,4%. Sendo 
assim, se considerarmos como critério de tipificação do feminicídio a ocorrência de 
violência sexual, o número de homicídios qualificados subiria de 40 para 44 casos, no 
ano de 2005, ou seja, aumento de 10% nos registros.   

Tabela 2. 

Foi mencionado Violencia Sexual/relação com tipo de  agressão 

Natureza Doloso Qualificado 
Frequencia Percentagem Frequencia  Percentagem 

Não 161 97,6 36 90,0 
Sim 4 2,4 4 10,0 
Total 165 100,0 40 100,0 

Fonte: INFOCRIM/SSP-SP, 2005.  

 

Considerando a distribuição por raça/cor, existe alguma diferença? Sabendo que a 
distribuição racial na cidade de São Paulo correspondeu a de 29% da população 
feminina na primeira década de 2000. As mulheres negras estavam super-representadas 
em todos os tipos de homicídios, o que indica a necessidade de considerarmos os 
padrões de raça cor para a análise do fenômeno.  

Tabela 3 –  

Distribuição segundo Raça/Cor* das vitimas  
Doloso Qualificado 

  Frequencia Percentagem Frequencia Percentagem 
Branca 81 49,1 13 32,5 
Negra 12 7,3 7 17,5 
Parda 64 38,8 14 35 
Subtotal 
Afro 78 45,1 21 52,5 
Ignorado 8 4,8 6 15 
Total 165 100,0 40 100 

Fonte: INFOCRIM/SSP-SP, 2005.  

 

 Foi possível perceber que com a tipificação do feminicidio como agravante aos 
homicídios comuns o número de homicídios qualificados subiria no ano de 2005 de 40 
para 82 casos, ou seja, aumento de 105% nos registros.   Somando aos mais 4 casos de 
homicídios com agressão sexual o numero passaria para 86 casos, um aumento de 115% 
no total. Demonstrando a aplicabilidade e eficácia da categoria para o casos das 
mulheres. Sobre raça cor, dado o histórico de desigualdades raciais e sociais na 
população brasileira e também o achado preliminar nos dados de homicídios contra 
mulheres em São Paulo, e apontamentos da teoria internacional, é de suma importância 
a análise da variável para estudos aprofundados sobre o tema. 
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