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RESUMO

A violência letal no campo da intimidade é a forma mais grave de agressão presente nas tipologias da violência entre parceiros íntimos. Essa 
forma de violência pode ser conceitualizada polimorficamente: pelo sua motivação e de cunho sociopolítico (feminicídio íntimo); no campo 
psiquiátrico, especialmente forênsico (homicídio conjugal) e no campo da saúde pública, principalmente nos moldes da Organização Mundial da 
Saúde (homicídio entre parceiros íntimos). Sabe-se que mulheres, numa relação íntima heterossexual, possuem seis vezes mais chances de serem 
vitimadas por seus parceiros, quando comparadas aos homens. No contexto brasileiro, cerca de 33,3% dos assassinatos de mulheres ocorrem no 
campo das relações de intimidade, ocupando o 5o. lugar no mundo entre os países que mais vitimizam letalmente as mulheres. O campo da 
violência letal assume a importância da análise de variáveis sociodemográficas, situacionais (relacionadas às circunstâncias do homicídio, bem 
como a forma de ação letal), motivacionais e precursores como subsídio na construção de indicadores preventivos no campo de pesquisa e 
intervenção. Esta pesquisa se situa como primeira etapa do projeto de iniciação cientifica de pesquisa e bolsa produtividade do pesquisador, 
realizado no Centro Universitário Estácio de Sá Santa Catarina. De caráter exploratória e descritiva, e delineamento quantitativo, pretende 
descrever as principais variáveis associadas aos assassinatos de mulheres no Estado de Santa Catarina no período de 2010 a 2017. A pesquisa, de 
cunho documental, analisou o banco de dados dos boletins de ocorrência associados aos assassinatos de mulheres em situação de violência 
doméstica do Secretaria de Segurança do Estado de Santa Catarina. De acordo com os dados analisados no período de 2010 a 2017, foram 
identificados 384 assassinatos de mulheres. Das variáveis sociodemográficas, as regiões com maiores taxas de assassinatos foram o Oeste 
Catarinense (107 casos, representando 28% dos casos); seguida do Vale do Itajaí (93 casos, representando 24%). As regiões Norte e Serrana 
representaram, respectivamente, 14% (54 casos) e 11% (41 casos). A idade das vítimas variou entre 1 ano de idade até 80 anos, sendo que as 
faixas etárias de 19-25 (66 casos, 17,19%) e 31-40 (106 casos, 27,60%) foram as mais expressivas. Das variáveis situacionais, a principal motivação 
destacada pelos profissionais da segurança pública foi passional, representando 350 casos (91,14%). As formas de agressão letal foram diversas: 
agressão física, agressão com instrumento contundente (objetos de impacto), armas brancas (objetos perfurocortantes), armas de fogo, 
enforcamento, carbonização. Destaca-se como mais expressivas as armas brancas (142 casos, totalizando 37% da amostra) e armas de fogo (119 
casos, totalizando 31% dos casos). Todos os autores dos homicídios identificados na amostra foram homens, com idade entre 15 a 80 anos. As 
faixas etárias mais expressivas entre os atores foram entre 31 a 40 anos (28,39%, totalizando 109 casos) e 41 a 60 anos (27,60%, totalizando 106 
casos). É importante destacar que os boletins de ocorrência não tipificam a relação entre vítimas e autores, o que é um limitador importante no 
mapeamento dos casos. Os dados revelam que indícios importantes que devem ser aprofundados, principalmente relacionados às diferenças 
regionais presentes em Santa Catarina, a importância do acesso a armas de fogo e as faixas etárias de vítimas e autores. Os boletins de ocorrência 
são fontes de informação relevantes na pesquisa da violência letal, mas devem ser complementadas com outros documentos para o
aprofundamento da análise, desde reportagens divulgadas sobre os casos, bem como os processos criminais. A próxima etapa da pesquisa 
pretende relacionar as informações com possíveis reportagens associadas aos casos.
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