
Violência contra as Mulheres na Baixada 

Tipos de Violência 

Feminicídios 
Em 2018 foram registrados 70 femini-
cídios no Rio de Janeiro, 31% desses 
assassinatos ocorreram na Baixada 
Fluminense, sendo o dobro dos casos 
de feminicídios em relação ao ano 
anterior, representando um total de 
22 mortes de mulheres na Baixada. 
Em relação a tentativas de Feminicí-
dio, os casos registrados mais que du-
plicaram em 2018, passando de 38 
para 80 casos de tentativa de execu-
ção de mulheres na região.  

O feminicídio trata-se do assassinato 
de mulheres devido a sua condição 
de gênero, são mortes violentas de 
mulheres motivadas pelo menospre-
zo e discriminação ao sexo feminino.  

Segundo o Mapa de Violência 2015, o número de assassinatos chega a 4,8 para cada 
100 mil mulheres e aponta que, entre 1980 e 2013, 106.093 pessoas morreram por 
serem mulheres.  Ao longo de 2017 foram registradas 24.655 ocorrências de crimes 
contra as mulheres em na Baixada, sendo 39,8% casos de violência física, 30,8% vio-
lência psicológica, 20,1% violência moral, 5,3% violência sexual e 4% violência patri-
monial.  

O maior número de registro 
dos casos ocorre devido à le-
são corporal dolosa, amea-
ças, injúrias, estupros, bem 
como, violação de domicílio, 
assédio sexual, danos e su-
pressão de documentos. São 
casos latentes de violação 
contra o corpo e os direitos 
femininos.   

A subjugação da mulher per-
passa por todas as instâncias 
sociais, desde jornadas triplas 
de trabalho, menor remune-
ração, objetificação e sexuali-
zação do corpo, pouca repre-
sentatividade política e em 
altos cargos empresariais e 
até mesmo ser assassinada 
por nascer  mulher. 

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP); Elaboração Própria. 

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP); Elaboração Própria. 

“... Liberdade pra mim é isto: não ter medo.”  (Nina Simone) 



Violência contra as Mulheres na Baixada 

Quem são os Agressores? 

Mulheres Negras 

Contato                          
dmj.racial@gmail.com 

“A única luta que se perde é aquela que se abandona.” (Carlos Marighella)  

O DMJR objetiva colocar a superação das violências de Estado e racismo 
institucional e estrutural como centro do debate sobre segurança pública 
na Baixada Fluminense, entendendo que o direito à vida precisa ser pre-
servado sob qualquer hipótese.  

Entretanto, para as mulheres negras a situação é 
ainda mais brutal. Considerando, que as mulheres 
negras, são as que mais sofrem com feminicídios, 
violência doméstica e obstétrica, homicídios, morta-
lidade materna e a criminalização do aborto.  

No total de ocorrência de violência contra mulheres 
na Baixada em 2017, 61,7% eram mulheres negras, 
35,4% brancas, 0,2% outras 2,7% não informaram a 
identificação racial. Ou seja, mais da metade das 
mulheres da Baixada Fluminense que sofrem vio-
lência e/ou assassinadas são mulheres negras. 

Em geral, o perfil das vítimas na Baixada é de mulhe-
res negras, entre 30 a 59 anos e com baixa escolarida-
de. Em 50% dos casos os agressores são companheiros e 
ex-companheiros da vítima  e utilizam agressão física 
e verbal nos atos de violência contra as mulheres.  

Duque de Caxias e Nova Iguaçu são os municípios com maior registro de casos violentos 
contra mulheres na Baixada, o período entre 18h às 23h59 possui o maior número de atos 
violentos e assassinatos as mulheres. Porém, a maior parte dos casos de feminicídios e vio-
lência contra mulheres não chegam a ter registros oficiais. 

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP); Elaboração Própria. 

“eu era uma boba, meu fiLho Lá do céu, 

fez eu tomar coragem, e ao lutar por 

ele, acabar o relacionamento com o es-

croto do meu marido. Quando eu ia para 

os atos no início eu chamava o pai, e ele 

me dizia: já vai a Louca. “ 

(Depoimento de Mãe de vítima da Violência de 

Estado na Baixada) 

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP); Elaboração Própria. 


