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Análise longitudinal dos casos por média aritmética e projeção anual para 2021.

ANO AMEAÇA LESAO CORPORAL ESTUPRO FEM. CONSUMADO
2012 44.969 27.123 1454 101(8,41/mês)
2013 43.879 26.137 1448 92 (7,66/mês)
2014 44.771 25.542 1407 75 (6,25/mês)
2015 42.841 24.533 1472 99 (8,25/mês)
2016 39.606 22.667 1574 96 (8/mês)
2017 37.946 22.960 1661 83 (6,9/mês)
2018 37.623 23.652 1712 116 (9,66/mês)
2019 37.381 20.989 1714 97 (média 8/mês)
2020 33.392 18.944 1908 78 (média 6,5/mês)
2021 Janeiro 3072 1875 163 10
Projeção 2021 x12 36.864 22.500 1956 120

Algumas reflexões:
 A violência contra as mulheres no RS segue um continum histórico desde 2012,

apresentando poucas variações, que podem estar relacionadas com o maior ou
menor registro das ocorrências, coma adoção de políticas públicas e o seu
abandono ou fragilização. Tem a ver com o crédito ou descrédito com as políticas
públicas, pois o ano de 2012 encerrou um ciclo forte de políticas públicas de gênero
no estado, com a instalação da SEPM/RS e a Rede Lilás, paulatinamente
desmontada.

 A redução no número de ameaças está também refletida no número de lesões
corporais que chegaram às delegacias de polícia. Essas diminuíram após 2012, bem
como os postos policiais especializados dentro de Delegacias gerais no interior.

 É crescente o número de estupros, cujo aumento é sustentado ano a ano, sendo que
em 202 atingiu seu ápice. Em geral o estupro não é um crime isolado, está
vinculado a outros, como ameaças.

 Os feminicídios consumados alcançaram o maior número em 2018, reduzindo em
2019 e 2020, mas as projeções atuais indicam um forte aumento.

 Os feminicídios tentados, que haviam diminuído, fazem uma nova curva ascendente
desde 2017, e mantidas as projeções, baterão novo recorde em 2021.

 Conclusões iniciais: não se pode analisar os números de violência contra as
mulheres sem uma perspectiva longitudinal devido ao seu caráter cultural e
altamente impactado pelos fatos conjunturais das políticas imperantes, que influem
na permissividade e licenciosidade para a violência de gênero.

 Se for feita uma curva para demonstrar a dinâmica na frequência dessas violências
se encontrará uma linha com tênues mudanças, pois há uma persistência no
fenômeno.



 Ainda não é possível afirmar o quanto a pandemia produziu de sofrimentos às
mulheres porque pode ter havido uma enorme subnotificação, embora no cotidiano
se tenha verificado o aumento das tensões nas relações pessoais e familiares,
seguindo uma tendência mundial apontada pela ONU Mulheres e movimentos em
todo o planeta.

 A situação vivida no RS reflete o descenso nas políticas para as mulheres como um
todo, pois elas são destinadas ao fortalecimento das mulheres na sua autonomia
pessoal, econômica, cultural em termos de comportamento. Os cortes de recursos
federais destinados a estas políticas expressam-se no estado, onde foi desmontado
o arcabouço político-institucional, o orçamento para sua implementação bem como
das políticas e serviços, assim como dos processos participativos e de controle social.
O CEDM está desativado, assim como da capital e grandes municípios.

 As redes de atendimento às mulheres em situação de violência, fragilizadas e
empreendimentos importantes abandonados, sem substitutos, levam ao desalento
os movimentos de mulheres e feministas, sem meios de atuar na defesa das
mulheres.

 Não há nenhuma ação de prevenção à violência de gênero no RS de âmbito estadual,
que possa impactar as mulheres e a vida em sociedade. As ações dos movimentos
sociais não impactam o conjunto da sociedade.

 Os cortes nos orçamentos para pesquisa levam à redução no número de pesquisas e
estudos sobre o tema da violência contra as mulheres no meio acadêmico.

(Telia Negrão, jornalista, Mestre em Ciência Política, integrante da Rede de Saúde das
Mulheres Latinoamericanas e do Caribe/RSMLAC. Coordenou a Campanha Ponto
Final na Violência Contra Mulheres e Meninas no âmbito do Brasil e AL e Caribe
(2009 – 2011) - RSMLAC, Rede Feminista de Saúde e Oxfam).
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MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO RS

MÊS AMEAÇA LESÃO CORPORAL ESTUPRO
(*)

FEMINICÍDIO
CONSUMADO

FEMINICÍDIO
TENTADO

jan/21 3.241 1.903 189 11 31
fev/21 2.658 1.578 184 6 23
mar/21 2.618 1.469 150 3 32
abr/21 2.397 1.369 125 14 11

Total 10.914 6.319 648 34 97
Média 2.743 1579,75 162 8,5 24,25

Projeção 32.916 18.957 1944 102 291
Fonte: SIP/PROCERGS - Atualizado em 03/05/2021
NOTAS: * Considera-se os dados referentes a Estupro e Estupro de vulnerável.
** Os dados presentes na planilha representam um recorte temporal, retratando os fatos registrados na data da
atualização da base de dados, sujeito ainda a alterações provenientes da revisão de ocorrências duplicadas,
apuração de informações oriundas de investigações, diligências, perícias, correção do fato no final da
investigação policial, entre outros.

 Os dados atualizados em maio de 2021, referentes aos quatro primeiros meses do
ano, foram analisados da seguinte forma: foi feita a soma dos 4 meses, extraída uma
média aritmética e a multiplicação por 12 meses.

 Esta projeção indica uma redução no número das notificações dos quatro crimes
monitorados e um aumento nos crimes de feminicídio (102 e uma média mensal de
8,5 mortes), retornando ao mesmo patamar de 2012. Os números de 2021 até o
momento são apenas suplantados pelos números de 2018, quando houve um
“boom” nos feminicidios no RS, com 116 crimes, uma média mensal de 9,66 (quase
dez).

 Chama a atenção que tenham reduzido os números dos feminicídios tentados
voltando a patamares de 2014. Isso pode ser indicador de que as mulheres
morreram antes de conseguir pedir ajuda à rede de atendimento, a falta de políticas
preventivas de informação e apoio, bem como recrudescimento da violência
doméstica, o que impediu as mulheres de sair de casa em período da pandemia e
também por ela.


