A VIOLÊNCIA CONTRA
NEGROS E NEGRAS
NO BRASIL
VIOLÊNCIA LETAL
A cada 100 pessoas
assassinadas

75 são negras

Entre 2007 e 2017:
homicídios
de negros
cresceu
homicídios de
não negros
cresceu

VÍTIMAS DE INTERVENÇÃO POLICIAL

HOMICÍDIOS DE POLICIAIS

33,1%

negros representam 34% do
efetivo de policiais no Brasil

75,4% das pessoas mortas em

intervenções policiais entre
2017 e 2018 eram negras

e 51,7% dos policiais
assassinados

Homicídios
taxa por 100 mil
habitantes

43,1

MULHERES NEGRAS

Sofreram mais violência¹ (no último ano)

Morrem mais de formas violentas
16

3,3%
negros

não
negros

28,4% 27,5% 24,7%

66% das mulheres

vítimas de homicídio
em 2017 eram negras

pretas

Entre 2007 e 2017:

HOMICÍDIOS DE JOVENS
Jovens negros estão
mais suscetíveis à
violência letal do
que jovens brancos
A chance de um
jovem negro ser
assassinado é 2,7
vezes maior do que a
de um jovem branco

Taxa de homicídio de
mulheres negras cresceu

São mais agredidas na rua

29,9%

Taxa de homicídio de
mulheres não negras cresceu 4,5%

São mais vítimas de feminicídio

61% das mulheres vítimas

pardas

mulheres
negras

32%

mulheres
brancas

brancas

23%

Sofrem mais violência sexual

51% das mulheres vítimas de
estupro entre 2017 e 2018

eram negras

Sofrem mais assédio
40,5% 36,7%
34,9%

de feminicídio entre 2017
e 2018 eram negras
pretas

pardas

brancas

Procuram menos os órgãos oficiais
para denunciar a violência sofrida
mulheres
negras
mulheres
brancas

21%
25%

Fontes: Atlas da Violência 2019; Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ano 13, 2019; Pesquisa Visível e Invisível: a Vitimização de Mulheres no Brasil, 2ª ed., 2019; Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência 2017; Ministério da Justiça e Segurança Pública: Pesquisa Perﬁl das Instituições de Segurança Pública 2017.
(1) Sofreram alguma violência entre os seguintes tipos: ofensa verbal; ameaça de apanhar, empurrar ou chutar; amedrontamento ou perseguição; batida, empurrão ou chute; ofensa sexual; lesão provocada por algum objeto que lhe foi atirado; ameaça com faca ou arma de fogo; espancamento ou tentativa de
estrangulamento; tiro; esfaqueamento. Ilustrações: Yasmin Ayumi. Diagramação: Eduardo Truglio.

