
FEMINICÍDIO: NUNCA SABEMOS QUEM SERÁ A PRÓXIMA VÍTIMA 

 

Feminicídio 

Segundo dados da ONU (Organização das Nações Unidas), o Brasil está em quinto 

lugar, mundialmente falando, nas taxas de feminicídio, onde as mulheres negras são as 

mais violentadas. Em um período de 10 anos, entre 2003 a 2013, houve um aumento 

de 54% no registro de mortes (de 1.864 para 2.875). E em muitos casos o assassinato 

é cometido por familiares (cerca de 50,3%), ou parceiros/ex-parceiros (cerca de 33,2%). 

De acordo com a presidenta da Assembleia Geral das Nações Unidas, Maria Fernanda, 

35% das mulheres em todo o mundo já sofreram algum tipo de violência física ou sexual, 

e em 38% dos homicídios de mulheres, o ato é cometido por um parceiro íntimo da 

vítima. 

O governo brasileiro, no ano de 2015, divulgou um estudo onde apontou que a cada 

sete minutos uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil, e também que mais 

de 70% da população feminina vai sofrer algum tipo de violência ao longo de sua vida, 

senão a morte. 

A Lei Maria da Penha traz diretrizes gerais para a instituição de políticas públicas 

abrangentes e transversais destinadas ao seu enfrentamento, além de instituir 

mecanismos a fim de assegurar a acusação de penalização ao agressor, como por 

exemplo, a previsão de um conjunto de instrumentos para a assistência social à vítima 

da agressão, assim como a previsão de proteção e acolhimento emergencial à vítima. 

Aprovada em 9 de março de 2015, a Lei 13.140 defendia o feminicídio no Código Penal 

como circunstância qualificadora do crime de homicídio. A violência doméstica e familiar, 

o menosprezo e discriminação à condição de mulher são elementos de violência de 

gênero, integralizando-se ao crime de feminicídio na nova legislação. 



Há uma forte tendência de a vítima não tomar qualquer atitude contra o agressor, por 

se culpar pela violência sofrida, por esperar o cessar de tal comportamento, ou por temer 

pela sua integridade física ou a de seus filhos. E é assim que a vítima acaba se tornando 

mais um número no índice de mortes. 

Segundo o Ligue 180 – serviço oferecido pela SPM/PR (Secretaria de Políticas para as 

Mulheres) –, de acordo com o Balanço 2015 – Ligue 1804, cerca de 749.024 

atendimentos foram realizados no ano, tendo um aumento se comparado ao ano 

anterior (2014: 485.105 atendimentos). Dentre estes atendimentos, 76.651 (10%) 

referiam-se à relatos de violência contra as mulheres, sendo elas divididas da seguinte 

forma: 

 

Gráfico: SPM/PR 2015 (relatos de violência) 

 

Quando se trata de violência psicológica, é possível observar o lado especialista vindo 

da psicóloga Alini Muniz, que respondeu algumas perguntas referente ao ato, a seguir: 

Quais fatores despertam a tentativa de um assassinato? 

“[...] Acredito que haja uma interminável lista de fatores/motivações, pois depende de 

um contexto, como “quem são os envolvidos?”, “em qual situação ocorreu?”, “onde?”, 

“quando?”. Temos como exemplo a intolerância religiosa, a homofobia, o racismo, os 

conflitos em meio ao trânsito, a vingança, as rixas entre facções criminosas, os roubos, 

entre outros. [...] por isso, a análise deve ser feita profundamente, de caso a caso” 

Quais os motivos de um homem querer matar uma mulher, por ela ser mulher? 

“O feminicídio acontece em diversos contextos, quando assistimos aos noticiários 

podemos constatar isso. A não aceitação de um término de relacionamento, ciúmes, 

ódio. São muitas as “motivações” apresentadas, mas por trás delas existe em nossa 

sociedade um modelo de desigualdade entre o ser homem e o ser mulher, no qual a 

mulher é vista como o sexo frágil e inferior, como um objeto sexual, em uma posição de 

submissão ao homem. 
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Muitos dos episódios de violência apresentam o próprio ex-parceiro, o parceiro atual ou 

algum familiar agressor [...]” 

Qual a diferença entre femicídio e feminicídio? 

“O femicídio é o assassinato de mulheres, já o feminicídio se trata do assassinato da 

mulher pelo fato dela ser mulher” 

Quais seriam os traumas deixados na vítima? 

“Bom, nesse contexto o trauma seria um dano à mulher após alguma situação de 

violência física, sexual, patrimonial, psicológica ou moral. Temos os danos físicos, como 

lesões, hemorragias, dores, queixas ginecológicas, etc.; e psicológicos, como abuso de 

substâncias químicas, somatizações (conflitos psíquicos), depressão, ansiedade e 

outras formas de sofrimento mental. Esses danos viriam a dificultar o dia a dia dessas 

mulheres, como a realização de atividades comuns” 

Como é o psicológico das mulheres atualmente com tanta violência? 

“Pode gerar sintomas de ansiedade, depressão e levar a somatizações. O alto índice de 

violência pode deixar as mulheres inseguras, com receio de serem vítimas de algum 

tipo de violência. Até porque não há como escolher sofrer ou não a violência, toda 

mulher está sujeita a isso [...] 

Veja um reflexo na criação de aplicativos para conectar mulheres que viajam sozinhas, 

aplicativos de transporte apenas com motoristas mulheres e para passageiras mulheres, 

etc. São medidas de segurança que as mulheres estão tomando por si mesmas, para 

se protegerem” 

 

Representação do cérebro feminino 

Qual é o tratamento indicado para o agressor e a vítima, em caso de 

sobrevivência? 

“O agressor deve responder primeiramente à justiça, de acordo com o caso. Dentro da 

Lei Maria da Penha, por exemplo, temos as medidas protetivas de urgência - o que não 

dá 100% de segurança à mulher, pois há mulheres que morrem sob essas medidas. No 



tratamento da vítima, é importante realizar o acolhimento, não a culpar de forma alguma 

(atitude muito comum na sociedade), compreender a situação na qual ela se encontra, 

e junto a ela criar estratégias que possibilitem a sua autonomia e fortalecimento de rede 

de apoio (família, amigos, comunidade). Além disso, deve ocorrer parceria entre o 

psicólogo e outros profissionais e órgãos competentes” 

Você como mulher, sente medo de andar sozinha, a noite, ou até mesmo 

acompanhada? 

“Sim. Acompanhada o medo é menor, ainda mais se a companhia for um homem. É 

algo infeliz de se dizer, mas é a verdade. Inclusive, enquanto eu respondia essa 

entrevista uma colega me enviou uma mensagem em choque, contando ter sido seguida 

em plena luz do dia por um homem” 

Alini indicou o site http://www.relogiosdaviolencia.com.br/, que contabiliza as agressões 

diárias de mulheres no Brasil, onde encontramos números altos e insanos. 

Segundo a CNJ, no ano de 2016, em todo o Brasil foram instaurados cerca de 270 

inquéritos policiais, foram concedidas pouco mais de 180 medidas protetivas e foram 

iniciados ao redor de 12 processos de execução penal em casos relativos à violência 

doméstica às mulheres. Sendo assim, é possível realizar uma estimativa de que a cada 

20 inquéritos policiais abertos, são concedidas 13 medidas protetivas e apenas 1 

condenação penal do agressor. 

 

Faixada do Conselho Nacional da Justiça 

Na cidade de Campinas – SP, a Primeira e a Segunda Delegacia de Defesa da Mulher, 

juntas, instauraram 2.733 inquéritos em 2018, sendo uma média de sete por dia, com 

198 prisões realizadas. E somente no primeiro mês de 2019, as duas unidades abriram 

243 inquéritos, registrando 27 prisões, o que equivale a 8 inquéritos por dia. E na 

inauguração da segunda delegacia, ocorreram manifestações de defesa à mulher, como 

é possível observar na imagem a seguir: 

http://www.relogiosdaviolencia.com.br/


 

Manifestação na 2DDM de Campinas em sua inauguração 

“Eu estava em um evento, CCXP 2017, para curtir com minhas amigas, ter novas 

experiências, conhecer o meu ator favorito e ter a oportunidade de conhecer a cidade 

de São Paulo. Mas infelizmente, acabei saindo de lá me sentindo suja, um objeto, um 

vazio. Durante o evento um menino ficou passando a mão em mim e eu não sei o 

porquê, mas paralisei de medo, não soube como impedi-lo, muito menos de como alertar 

alguma das minhas amigas. [...] Não sou a mesma desde então e é difícil confiar em 

algum menino, pois não foi só nesse evento, houve outro em 2015, eu tinha apenas 13 

anos, ‘cara’, e em 2017, 15”, relatou Luiza (17). 

 

Luiza no evento CCXP 2017 

 

É de causar tristeza naqueles que têm compaixão por crianças que passam por isso, e 

mais triste ainda saber que não são só crianças, mas, também, bebês, crianças, 

adolescentes, jovens, adultos, grávidas e idosas. Independente da faixa etária, estilo, 

entre outros, o sexo feminino se torna um alvo de morte, assédio, entre outros tipos de 

violência. 


