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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o impacto da Lei do Feminicídio na luta 

contra a violência de gênero perpetrada majoritariamente contra as mulheres negras. Visa 

abordar as questões do punitivismo penal como caminho para as pautas feministas, abordando 

as possibilidades reais e os riscos de se utilizar a justiça penal para a garantia de direito para 

as mulheres. Para tal, foi essencial um estudo pormenorizado das categorias, mulher, 

feminismo, patriarcado, interseccionalidade e poder punitivo. Nesse sentido, foi abordado 

num primeiro momento a desnaturalização das relações de poder estabelecidas historicamente 

pelo patriarcado e reproduzidas em face da opressão feminina. Na segunda parte do trabalho, 

procurou-se aprofundar a Lei do Feminicídio em seus aspectos mais gerais e específicos. Foi 

retratada também a importância da interseccionalidade na tratativa da violência de gênero 

contra a mulher negra, pois diferente das mulheres brancas, as negras vivenciaram formas 

específicas de violência: a escravidão e o racismo. Por fim, foi proposto um caminho 

alternativo para os movimentos feministas com sede de punitivismo, o abolicionismo penal, 

visto que diferente do direito penal tradicional busca a conciliação e compensação para que as 

mulheres possam pensar na solução do litígio sem precisar recorrer a uma única verdade. 

 

 

Palavras chaves: violência de gênero; feminicídio; interseccionalidade; abolicionismo penal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze the impact of the Feminicide Law in the fight against 

gender violence perpetrated mainly against Black women. It aims to address the issues of 

criminal punitivism as a path to feminist agendas, addressing the real possibilities and risks of 

using criminal justice to guarantee women's rights. For this, a detailed study of the categories, 

woman, feminism, patriarchy, intersectionality, and punitive power was essential. In this 

sense, the denaturalization of the power relations historically established by the patriarchy and 

reproduced in the face of female oppression was first addressed. In the second part of the 

work, we sought to deepen the Feminicide Law in its more general and specific aspects. It 

was also portrayed the importance of intersectionality in dealing with gender violence against 

black women, because unlike white women, black women experienced specific forms of 

violence: slavery and racism. Lastly, an alternative path was proposed for punitive feminist 

movements, criminal abolitionism, as unlike traditional criminal law, it seeks conciliation and 

compensation so that women can think of settling the dispute without having to resort to a 

single truth.  

 

 

 

Keywords: Gender violence; feminicide; intersectionality; criminal abolitionism. 
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INTRODUÇÃO

 

   A violência de gênero é um problema de tanta complexidade que não pode sair da 

vista dos debates. Recentemente, a América Latina e o Brasil experimentaram um crescimento 

vertiginoso no número de mulheres assassinadas. Em virtude dessa realidade a grande maioria 

dos países latino-americanos, assim como o Brasil, adotou em sua legislação a categoria do 

feminicídio. 

 Uma breve análise histórica aponta que a história das mulheres sempre esteve 

permeada por segregação, violência e submissão. Uma realidade ainda presente em muitos 

lares brasileiros, que mesmo com os avanços da emancipação estabelecida pela Constituição 

Federal de 1988, ainda aflige inúmeras mulheres. 

 O caminho escolhido por muitas feministas para alterar essa realidade foi a do 

punitivismo penal que com a ação do Estado criaria mecanismos para a garantia de direitos e 

proteção para essas mulheres vítimas dos mais variados tipos de violência de gênero. 

 A proposta desse trabalho passa necessariamente pela desnaturalização do caráter 

histórico e imutável do patriarcado, onde serão apresentados os contextos históricos e sociais 

em que se estruturou o poder punitivo e debater os discursos que legitimaram e sustentaram 

essa realidade de desigualdade de gênero estruturada no patriarcado e no poder punitivo. 

 No primeiro capítulo serão debatidas as mais variadas correntes que construíram a 

identidade da mulher, a desconstrução da superioridade masculina, os reflexos dessa relação 

de superioridade para a emancipação feminina além de retratar os mais variados movimentos 

feministas ao longo da história. 

 Nesse sentido, a criminologia crítica será o fio condutor a retratar os aspectos do poder 

punitivo e da imposição do sistema de penas aos agentes perpetradores do delito. Além disso, 

neste capítulo será abordada a forma extrema de violência de gênero, o feminicídio, que é o 

objeto principal deste trabalho. A abordagem parte do feminicídio de forma geral, mas busca 

retratar de forma mais específica o feminicídio das mulheres negras.  

 Por fim, no capítulo 3, as impressões terão como ponto de partida os estudos das 

teóricas feministas relacionadas a uma perspectiva de criminologia feminista1 que visa uma 

 
 1A perspectiva adotada para este trabalho é a desenvolvida pela pesquisadora Soraia da Rosa Mendes em 

“Criminologia feminista, novos paradigmas”. De acordo com a autora existem poucos trabalhos, no Brasil, sobre 

a condição feminina, seja como autora de crimes, seja como vítimas. Os arquétipos criminológicos retratados se 

distanciam bastante do que foi produzido pela epistemologia feminista. E embora exista um número considerável 
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abordagem mais abolicionista para a solução dos conflitos de gênero, em especial a violência 

de gênero. 

 O presente trabalho apresentará uma pesquisa de natureza científica, tendo como base 

uma pesquisa bibliográfica, a partir de material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos. Com relação aos objetivos, se fundamentará a partir de um 

objetivo central que é identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência de fenômenos, in casu, no fenômeno da violência de gênero e do feminicídio 

negro. Será utilizada, ainda, uma abordagem na forma quali-quantitativa, por ser um método 

misto, empregando aspectos tanto dos métodos quantitativos quanto dos procedimentos 

qualitativos. E, por fim, será adotada uma pesquisa de campo com o intuito de identificar um 

melhor posicionamento sobre o local de fala, assim como apontar os efeitos práticos da 

violência de gênero num ambiente de resistência do povo negro.   

 Esta pesquisa busca, de modo geral, tirar do escamoteamento a violência de gênero 

perpetrada especialmente contra a mulher negra. A sociedade contemporânea ainda vive sobre 

o véu da cegueira imposta pelos artifícios do sistema capitalista e patriarcal e por mais que os 

movimentos sociais atuem no sentido de construir esses espaços de resistência, alguns setores 

sociais, inclusive o jurídico, preferem deixar de lado ou tratar estas questões de forma 

individualizada propositalmente para enfraquecê-las. O sexismo e o racismo estrutural são o 

cerne deste trabalho. É importante ressaltar que vivemos tempos de um discurso de ódio 

inflamado e de muitas políticas de retrocesso no que se refere aos direitos humanos. Por tal 

razão, trazer essas questões para todos os ambientes é uma forma de resistir e ajudar a 

reconstruir uma memória distorcida pela narrativa oficial. 

 

1. MULHER, PATRIARCADO E VIOLÊNCIA DE GÊNERO.  

  

 Falar sobre mulheres, gênero e violência é um desafio que deságua inevitavelmente na 

pesquisa historiográfica2. Salienta-se que não se trata de um debate profundo acerca da 

 
de feministas criminólogas, são poucas as que trabalham com criminologia feminista. Mendes pretendeu 

construir um referencial epistemológico da criminologia, a partir da teoria feminista, sem abrir mão da crítica ao 

direito penal que percebesse, reconhecesse e trabalhasse os processos de criminalização e vitimização das 

mulheres sob a perspectiva de gênero.  

 2Dentre os pesquisadores utilizados para a fundamentação teórica utilizou-se as historiadoras da História das 

Mulheres e do feminismo: Adriana Facina, Ana Montenegro, Carole Pateman, Gerder Lerner, Heleieth Saffiotti, 

Louise Tilly, Maria Lygia Quartim de Moraes, Michelle Perrot e Rachel Soihet.  
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historiografia construída até o momento. Todavia, a mulher sempre existiu no mundo, seja 

como sujeito passivo ou como sujeito ativo talhando a sua própria identidade.  

 Cada sociedade compreende a mulher a partir de um olhar próprio, único. Não existe 

uma história universal das mulheres, neste sentido não se pode afirmar que exista uma 

definição universal do termo. É importante pontuar que existem especificidades que devem 

ser levadas em conta, por exemplo, o tempo, o espaço e o berço cultural em que os indivíduos 

estão inseridos.  

  Devido à riqueza da temática e os limites impostos à monografia jurídica foi 

necessário um recorte temporal, social e espacial que serão mais bem desenvolvidas ao longo 

dos próximos capítulos. Neste sentido, o conceito de mulher trabalhado nesse estudo é o 

constituído na sociedade ocidental3.  

 Durante muito tempo grande parte da historiografia foi escrita por homens e para 

homens. Quase não havia estudo sobre a mulher e quando o tema era debatido, em sua grande 

maioria, era feita por homens. Ou seja, história das mulheres elaboradas para homens. À 

mulher era destinada a passividade do lar.  

O espaço de atuação da mulher foi restrito quase exclusivamente à esfera domiciliar, a 

manutenção da família e cuidados com os filhos. A falta de acesso à educação formal e a 

designação do lar que lhes foi imposta revelam poucos materiais de estudo sobre elas.  Se de 

um lado, a ausência nas esferas públicas marcou o lar como o local de fala, por outro lado, as 

teorias serviram para justificar o distanciamento dos cenários políticos. A exclusão das esferas 

públicas, considerados lugares de excelência para a prática da fala, representava 

consequentemente exclusão do poder4. Neste sentido, o sistema de dominação masculina 

criou as condições que definem bem o quadro de desigualdade de gênero.  

Coube ao irrompimento da luta feminista das décadas de 1960 e 1970 reescreverem a 

história das mulheres. De acordo com Adriana Facina e Rachel Soihet foi a articulação da 

Antropologia às pesquisas da história social, da história das mentalidades e da história cultural 

 
 3O recorte foi necessário, primeiro, por não ser objetivo desse trabalho debater a relação entre homens e 

mulheres desde as primeiras organizações sociais. Segundo, existe um número indefinido de trabalhos 

historiográficos, antropológicos, das Ciências Sociais, da Psicologia, dentre outros ramos especializados, que 

tratam com muito mais diligência e dedicação. Terceiro, na história contada das mulheres fez-se a escolha por 

um modelo específico de mulher – branca, heterossexual, classe média/alta – abstraindo em grande parte a 

história das mulheres que não se enquadram: negras,  de origem dos povos originários, pobres, transexuais, 

dentre outras.    

 4PERROT, Michelle. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. Trad. Denise Bottman. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1998. Pág. 186.  
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que contribuiu decisivamente no processo de ascensão das mulheres à condição de objeto e 

sujeitos da história5. 

  

 1.1 MULHER E FEMINISMO: UMA CONSTURÇÃO HISTÓRICO-SOCIAL 

 

 De acordo com Louise Tilly6 a história das mulheres seria como a “ciência das 

mulheres no tempo” 7. Para ela as mulheres são muito mais que uma categoria biológica, elas 

existiriam no plano social e compreenderiam um número indefinido de pessoas do sexo 

feminino com inúmeras facetas.   

Outro ponto relevante abordado por ela se trata da forma que se construiu a história 

das mulheres. Diferente de outras, a história das mulheres se consubstanciou a partir de 

movimentos sociais de caráter feminista. A maioria das obras que tratam do assunto “mulher” 

foi escrita por mulheres membros ou não de organizações feministas. Neste sentido, a história 

das mulheres se mistura a história do feminismo. Alguns pesquisadores apontam que foram as 

feministas quem deram impulso a uma história das mulheres. 

 É necessário sinalizar que para alguns pesquisadores da História das Mulheres o 

primeiro clássico da literatura feminista foi o livro “Reivindicação dos Direitos das Mulheres” 

da autora inglesa Mary Wollstonecraft, lançado em 1792, em plena Revolução Francesa. De 

acordo com Maria Lygia Quartim de Moraes8, pesquisadora do Núcleo de estudos de Gênero - 

PAGU da UNICAMP/SP, Mary denunciou que as mulheres foram excluídas dos direitos 

básicos previstos na Constituição Francesa, principalmente no que tange à educação formal9. 

Apontado como um dos documentos fundadores do movimento feminista, Maria Lygia 

retrata  que Mary não se limitou ao discurso dominante sobre a mulher, mas também 

 
 5FACINA, Adriana, SOIHET, Rachel. Gênero e Memória: algumas reflexões. Gênero. Niteròi: UFF/RJ. v. 5, n. 

1, p 9-19, 2. sem 2004. p.9. 

 6TILLY, Louise A. GÊNERO, HISTÓRIA DAS MULHERES E HISTÓRIA SOCIAL. Trad. Ricardo Augusto 

Vieira. Cadernos Pagu (3). Campinas: Núcleo de Estudos de Gênero – Pagu/Unicamp, 1994, p. 29-62. 

Disponível em: <http//periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1722>. Acessado em 02 de 

maio 2019. 

 7Tilly se apropriou do conceito que Marc Bloch usou para definir a História, transpôs e adaptou para definir a 

história das mulheres. Ibidem, p.30. 

 8Formada em Ciências Sociais pela USP, com livre-docência pela UNICAMP/SP (1997), é especialista em 

Sociologia Clássica, pesquisadora das áreas de estudos sobre movimentos sociais, família e gênero, direitos 

humanos e memória política. Atualmente é professora na Pós-Graduação em Sociologia da UNICAMP/SP e 

pesquisadora PAGU – Núcleo de Estudo de Gênero da UNICAMP/SP. Currículo lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787413D3. Acessado em 21 mai. 2019.  

 9MORAES, Maria Lygia. A questão feminina. In: Estudos CEBRAP. São Paulo: CEBRAP, 1976. Disponível em: 

https://www.ifch.unicamp.br/publicacoes/pf-publicacoes/filefield_paths/trajetoria-lygia-tomo-i-2-

a_questao_feminina_0_0.pdf. Acessado em 21 mai. 2019.  

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1722
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787413D3
https://www.ifch.unicamp.br/publicacoes/pf-publicacoes/filefield_paths/trajetoria-lygia-tomo-i-2-a_questao_feminina_0_0.pdf
https://www.ifch.unicamp.br/publicacoes/pf-publicacoes/filefield_paths/trajetoria-lygia-tomo-i-2-a_questao_feminina_0_0.pdf
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questionou o discurso da superioridade racial10. Foi abolicionista, lutou contra a moral sexista 

e conservadora do período. O seu feminismo primogênito pregava a cidadania plena para 

todos.     

A segunda referência clássica para a luta feminista e para a História das Mulheres é a 

obra “O Segundo Sexo” de Simone de Beauvoir. Não se pretende uma resenha crítica da obra, 

apenas apontar alguns pontos relevantes para esse trabalho.  

A obra é um marco historiográfico e feminista, pois foi o trabalho que buscou resgatar 

pela primeira vez a identidade feminina mergulhada desde sempre no discurso de 

inferioridade e dominação masculina. Contudo, não se pode afirmar que antes desse trabalho 

as mulheres não compreendiam a sua condição de oprimidas. Ainda no medievo algumas 

mulheres ousaram manifestar a sua insatisfação diante do que consideravam relação de 

submissão.  

Insta esclarecer que parte da historiografia considera o medievo um período 

conturbado da história europeia, de balizas cronológicas ainda discutíveis11. Foi um período 

de aproximadamente um milênio, dividida em quatro fases12: Primeira Idade Média, Alta 

Idade Média, Idade Média Central e Baixa Idade Média. Durante a Alta Idade Média, um 

período de efervescência econômica, revitalização espiritual e intelectual, as mulheres tiveram 

mais acesso à educação básica, a cultura e a arte em geral, em especial as mulheres da 

nobreza13.  

 
 10A obra foi lançada originalmente em 1792 e no Brasil ganhou uma versão comentada em 2015 pela Boitempo 

Editorial. STEFANEL, Xandra. Obra que resgata um dos documentos que fundou o feminismo é lançada com 

debate. Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2016/04/obra-que-resgata-um-dos-

documentos-fundadores-do-feminismo-e-lancada-com-debate-9396/. Acessado em 21 mai. 2019. 

 11JÚNIOR, Hilário Franco. A idade Média, nascimento do Ocidente. 2ª ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 2001. 

p.15. 

 12A periodização aqui apresentada foi feita por Hilário Franco Júnior (2011). Ele divide a Idade Média em quatro 

fases: a primeira chamada de “Primeira Idade Média”, que se estendeu de princípios do século IV a meados do 

século VIII e se caracterizou pela herança romana clássica, herança germânica e o surgimento do cristianismo. A 

segunda fase conhecida como “Alta Idade Média”, que vai de meados do século VIII até o fim do século X em 

que inaugurou uma nova unidade política ainda nos moldes do feudalismo e o fortalecimento da Igreja, um 

período de relativa recuperação. A terceira fase “Idade Média Central”, séculos XI ao XIII, o período de 

estabelecimento do feudalismo: economia e cultura revigoradas e diversificadas, sociedade estratificada, 

fechada, agrária, fragmentada politicamente e sobre influência cultural da Igreja. Nesse mesmo período se 

estabeleceu um grupo divergente, mercantil, urbano com outros valores, com características feudo-burguesas. E, 

por fim, a quarta fase chamada de “Baixa Idade Média”, meados dos séculos XIV a meados do século XVI, 

período marcado por profundas depressões que culminaram com o fim do feudalismo.    
13Ibidem, p. 13-20.   

https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2016/04/obra-que-resgata-um-dos-documentos-fundadores-do-feminismo-e-lancada-com-debate-9396/
https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2016/04/obra-que-resgata-um-dos-documentos-fundadores-do-feminismo-e-lancada-com-debate-9396/
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 De acordo com Anuradha Ghand 14 em tempos medievos as mulheres expressavam a 

sua visão de mundo através da arte, um dos meios disponíveis à época para resistirem à 

violência praticada pelo patriarcado.  

                                

 “Não é como se antigamente as mulheres não compreendiam sua opressão. 

 Compreendiam. Articularam isto em diversas formas-canções populares, 

expressões e  poemas concisos, pinturas e outras formas de arte da qual elas 

tinham acesso. Também  se enfureciam contra a injustiça que sofriam. Interpretam e 

reinterpretam mitos e épicos a fim de expressar seu ponto de vista. As várias versões 

de Ramayana e  Mahabharat, por exemplo, ainda em circulação entre mulheres 

camponesas através de canções em várias partes da Índia são testemunhos vivos 

disso. Algumas mulheres extraordinárias que aparecem no período feudal que 

buscaram formas pelos meios disponíveis da época e se tornaram símbolos de 

resistência contra a ordem  patriarcal. Mirabi, a santa, é apenas um exemplo entre 

vários que deixaram um grande impacto na sociedade. Isso é real para todas as 

sociedades do mundo. Era uma contracultura, o que reflete uma consciência dos 

oprimidos. Mas era limitada por certas circunstâncias e foi incapaz de encontrar uma 

saída, um caminho para acabar com a opressão [...]15. 

 

Ainda a pesquisadora Rosa Marie Muraro 16 aponta que em sociedades que viviam da 

caça e da pesca, a mulher era um elemento sagrado devido a sua função reprodutiva. Havia 

divisão de trabalho entre os sexos, mas não havia desigualdade. A mulher possuía um lugar 

próprio e fundamental. Nesses grupos a força física não seria fator essencial para a 

valorização dos indivíduos. Essas sociedades experimentaram relações de equidade entre o 

homem e a mulher em que cada membro exercia uma função primordial para a sobrevivência 

do grupo. As mulheres cuidavam do lar, das vestimentas e lavravam a terra.  

Foi com a descoberta do arado, quando houve o domínio das técnicas de produção 

agrícola - em conjunto com a ideia de propriedade - e a descoberta do papel do homem na 

reprodução que se exerceu o domínio masculino sobre a função biológica. A partir daí teria 

surgido o controle da sexualidade, o confinamento doméstico e a exclusão dos círculos sociais 

que passaram a ser domínio exclusivamente masculino.   

 

 “Nesse contexto, quanto mais filhos, mais soldados e mais mão de obra 

barata para arar a terra. As mulheres tinham a sua sexualidade rigidamente 

controlada pelos homens. O casamento era monogâmico e a mulher era obrigada a 

sair virgem das  mãos do pai para as mãos do marido. Qualquer ruptura desta norma 

podia significar a morte. Assim também o adultério: um filho de outro homem viria 

 
 14GHANDI, Anuradha. Sobre as correntes filosóficas dentro do movimento feminista. São Paulo: Raízes da 

América, 2016. 
15Ibidem, p.02. 

 16 MURARO, Rose Marie. Introdução: In: KARMER, Heinrich; SPRENGER, James. Malleus Maleficarum: O 

martelo das feiticeiras. 28 ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2017. p.09. 
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a ameaçar a transmissão da, herança, realizada do por meio da descendência da 

mulher. A mulher fica, então, reduzida ao âmbito doméstico. Perde qualquer 

capacidade de decisão no domínio público, que se torna inteiramente reservado ao 

homem. A dicotomia entre o privado e o público, estabelece, então, a origem da 

dependência econômica da mulher, e esta dependência, por sua vez, gera, no 

decorrer das gerações, uma submissão psicológica que dura até hoje”17.        

  

Nesse sentido, Soraia da Rosa Mendes18 sinaliza que “(...) a história de opressão das 

mulheres não começa na Idade Média”. Todavia, foram as transformações sociais, políticas e 

econômicas do período que apontam a construção do padrão de exclusão feminina.  

Para a mulher do medievo só havia duas possibilidades: o casamento ou o convento. 

Paradoxalmente, era no convento que muitas mulheres tinham acesso à educação e foi por 

meio dela que ganharam algum destaque na ordem social. Todavia, o convento não era local 

para toda e qualquer mulher que desejasse estudar. A condição financeira da família definia a 

sua possibilidade de entrada e o quantum de liberdade desfrutariam19. 

Já o casamento servia como mercado de bens simbólicos, no qual a mulher era objeto 

de troca com o objetivo de reproduzir o capital simbólico do homem, o sujeito social20. 

Assim, a mulher é transformada em moeda de troca por meio de acordos econômicos e 

parcerias políticas que ocorriam através do casamento. Quem fosse detentor de maior capital 

simbólico poderia exercer o seu poder de dominação sobre os outros homens e mulheres21.     

No período compreendido como Baixa Idade Média, marcado pelas grandes 

depressões e pelo pessimismo geral, a Igreja se fortaleceu politicamente e a instituição do 

casamento se transformou num código regulador das relações culturais. Com a instalação da 

inquisição a condição social da mulher decaiu drasticamente. A mulher que não se encaixasse 

no código regulador da igreja era considerada herege e julgada pelos tribunais inquisitoriais. 

O mito da fragilidade da mulher, aliado à fraqueza da Eva eram utilizados para justificar a 

inferioridade da mulher e ao mesmo tempo para justificar o controle dos corpos pela Igreja22.  

A condição da mulher só começa a ganhar novos rumos com o despontar da 

industrialização europeia, no final do século XVIII. Nesse período as mulheres adentraram no 

mercado de trabalho e assim retornaram ao espaço público, ainda que dentro da lógica do 

 
17Ibidem, p. 11-12. 
18MENDES. Soraia da Rosa. Criminologia Feminista: novos paradigmas. São Paulo: Saraiva jur, 2017.  p.117. 
19 PERROT, Michelle. Minha história das mulheres. Trad. Angela M.S. Côrrea. São Paulo: Contexto, 2006. p.32.  

 20BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Trad. Maria Helena Kühner. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2005. p.55. 
21Ibidem, p. 58. 

 22JÚNIOR, Hilário Franco. A idade Média, nascimento do Ocidente. 2ª ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 2001. 

p.17.  
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patriarcado. Ou seja, a mulher não usufruía de uma condição muito melhor que a de suas 

irmãs do medievo. Os mecanismos da ordem patriarcal passaram a ser reproduzidos dentro 

das fábricas: salários inferiores, jornada de trabalho superior, ambiente insalubre e violência 

sexual marcam essa fase do retorno da mulher ao espaço público. Quando não é subjulgada 

pelas teorias de cunho machistas, é subjulgada pela violência23.  

É importante ressaltar que o retorno ao espaço público é um marco para a história da 

mulher. Longe do confinamento e mais próximas dos cenários políticos, as manifestações do 

período ajudaram a desenvolveram uma consciência de grupo. Apesar disso, de acordo com 

Loiuse Tilly24 as mulheres sofriam forte reprovação e desconfiança, sendo muito comum o 

menosprezo e o comportamento considerado inadequado para o espaço público. 

 Portanto, é inegável a contribuição de Beauvoir para a desconstrução do papel de 

subimissão da mulher na sociedade ocidental. Embora tenha trabalhado o conceito de mulher 

de forma universal, ignorando que não é possível contar uma História Universal das 

Mulheres, na perspectiva de Saffiotti25 foi exatamente por esse olhar distante do olhar 

historiográfico que o seu trabalho ganhou notoriedade mundo afora: “Não sendo Beauvoir 

historiadora, não se podia dela esperar, na década de 1940, que particularizasse os segmentos 

estudados. O livro certamente não teria tido o alcance que teve se não se referisse ao universal 

MULHER”. 

 Salienta-se que a mulher não é um ser generalizado, único, destituído de 

particularidades e de cultura única e global. A humanidade é muito diversa. Contudo, ao 

refutar a divisão sexual da sociedade baseado exclusivamente em dados biológicos, Beauvoir 

ultrapassa a visão limitante da categoria biológica e traz o conceito de que a mulher é fruto de 

construção social transpassada por inúmeros discursos. A autora de “O segundo Sexo” 

manifesta pela primeira vez o conceito de gênero. Para ela a identidade da mulher vai se 

construindo ao longo da vida, sendo resultado do meio social em que está inserida.  

 Posta assim a questão, é de se dizer que a presença da mulher no cenário político 

sempre foi a maior dificuldade da pauta feminista. Até meados do século passado, em muitos 

 
 23TILLY, Louise A. GÊNERO, HISTÓRIA DAS MULHERES E HISTÓRIA SOCIAL. Trad. Ricardo Augusto 

Vieira. Cadernos Pagu (3). Campinas: Núcleo de Estudos de Gênero – Pagu/Unicamp, 1994, p. 29-62. 

Disponível em: <http//periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1722>. Acessado em 02 de 

maio 2019.   
24Ibidem, p. 44-61. 

 25SAFFIOTTI, Heleieth I. B. Primórdios do conceito de gênero. Cadernos Pagu (12). Campinas: Núcleo de 

Estudos de Gênero – Pagu/Unicamp, 1999, p. 157-163. Disponível em: 

<http://www.pucminas.br/gpfem/documentos/primordios-genero.pdf>. Acessado em 02 mai. 2019. 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1722
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lugares no mundo, a mulher ainda não tinha o direito de voto. A título de exemplos, as 

estadunidenses só conquistaram o direito ao voto em 1920, as brasileiras em 1932, as sul-

africanas em 1993 e as sauditas só conseguiram muito recentemente, em 201126. 

É possível afirmar que essa situação se deve essencialmente aos mecanismos 

empregados pelo patriarcado para naturalizar a inferioridade da mulher e da sua capacidade de 

se remodelar, se adaptando às formas de configuração social sem jamais perder a sua essência. 

 

 1.2 REFLEXOS DO SISTEMA PATRIARCAL. 

  

Existe um intenso debate sobre o conceito de patriarcado. De acordo com Mendes 

(2017) entende-se por patriarcado a manifestação e institucionalização do domínio masculino 

sobre as mulheres e crianças da família, e o domínio que se estende à sociedade em geral.  

As bases desse patriarcado se encontram na naturalização do discurso de inferioridade 

da mulher, cujo agente propagador foi a ordem biológica. Posteriormente, o discurso se 

transferiu para outras estruturas de poder. 

A forma como o discurso de inferioridade se naturalizou e se transformou em 

fenômeno universal27 parte da argumentação religiosa que encontrou substrato no discurso de 

assimetria sexual de cunho biológico. Lerner (1993) aponta a teoria de que se homens e 

mulheres desempenham tarefas distintas, com funções biológicas distintas, cabendo à mulher 

a maternidade e aos homens a caça, esse por sua maior força física, ou seja, se a natureza ou 

Deus determinou a divisão sexual e consequente superioridade masculina, não existe um 

culpado.  

É interessante apontar que apesar da teoria da superioridade biológica já ter sido 

superada pelos questionamentos de Beauvoir, Lerner demonstra que as razões que se guiam 

pelo determinismo biológico se demonstram extremamente adaptáveis. Quando o argumento 

religioso passou a ser superado, a ciência tratou de recuperar a ideia da superioridade com 

Darwin. As teorias de Darwin ajudaram a reforçar a ideia de que a sobrevivência das espécies 

era mais importante que qualquer realização individual. Nesse sentido seguiram as teorias de 

cunho religioso, demonstrando a capacidade adaptativa do determinismo biológico. 

 

 
 26RUBIN, Beatriz. O papel das conferências mundiais sobre as mulheres frente ao paradigma do empoderamento 

feminino. Revista Leopoldianum (38). Santos: Unisantos, 2012. p. 61 – 84. 
27LERNER, Gerder. La creacíon Del patriarcado.  Barcelona: Novagràfic, 1990, p.22.  
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 “Da mesma forma que o Evangelho Social usou a ideia darwiniana de 

sobrevivência  do mais forte para justificar a distribuição desigual de riqueza e 

privilégios na  sociedade americana, os defensores patriarcais científicos 

justificaram a definição de mulheres por seu papel maternal e que as excluía das 

oportunidades econômicas e educacionais porque estavam a serviço da causa mais 

nobre da sobrevivência da espécie (LERNER, 1993, p 25, tradução nossa)28”. 

 

No campo da Psicologia não foi diferente. Para Freud o ser humano perfeito era o 

homem, pois a mulher não possuía membro fálico e por isso a sua estrutura psicológica estava 

centrada na luta para compensar essa falta29. De acordo com Folberg e Silva (2008) 30 a 

masculinidade é equiparada a sujeito, atividade e pênis; a feminilidade é objeto e passividade. 

Todavia, para alguns pesquisadores a teoria Freudiana falha por não explicar a origem da 

superioridade do poder do falo.  

Jacques Lacan31 numa releitura aprofundada de Freud (1972-1973) aponta que a 

sexualidade se define em termos de posicionamento. Cada indivíduo pertence ao feminino ou 

masculino, mas não necessariamente está vinculado ao sexo biológico. A consequente falta de 

um significante capaz de identificar a mulher, visto que o homem possui o falo, faz com que 

ela busque no “Outro inominável” a satisfação de um gozo suplementar 32.     

A ideia de que a subordinação feminina é natural e universal só encontra refutação nos 

questionamentos marxistas e no materialismo histórico. Como levantado anteriormente, não 

se nega que antes de Marx, com a sua teoria da “divisão social de classes” e do materialismo 

histórico a condição de submissão da mulher não encontrava divergências. O que diferencia é 

que a partir dos estudos de Marx começou a se desenvolver a ideia de grupo de mulheres, de 

se identificarem como elementos pertencentes à mesma condição de submissão, a percepção 

de classe. Antes disso as divergências eram de cunho individual. Ao materialismo histórico, 

resumidamente, coube organizar esses estudos e dar sustento ao trabalho dos pesquisadores e, 

essencialmente, das pesquisadoras que se debruçavam sobre a história da mulher. 

 
 28Do original: “De la misma manera que el Evangelio Social utilizó la idea darviniana de supervivencia del más 

apto para justificar la distribución desigual de riquezas y privilegios en la sociedad norteamericana, los 

defensores científicos del patriarcado justificaban que se definiera a las mujeres por su rol maternal y que se las 

excluyera de las oportunidades económicas y educativas porque estaban al servicio de la causa más noble de la 

supervivencia de la especie.”  
29Op. cit, p.25. 

 30FOLBERG, Maria Nestovsky; SILVA, Denise Quaresma da. De Freud a Lacan: as ideias sobre a feminilidade e 

a sexualidade feminina. Estudos de Psicanálise: subtítulo da revista, Salvador, Volume, n. 31, p. 50-58, 

out./2008. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ep/n31/n31a07.pdf>. Acessado em 10 jun. 2019. 
31LACAN, J. O Seminário, Livro 20: Mais, ainda. [1972-1973]. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. 
32Ibidem, p. 57. 
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Para a teoria marxista houve um primeiro estágio de dominação feminina e de 

igualdade entre homens e mulheres. Foi a partir do desenvolvimento do Estado, do 

surgimento da família patriarcal e da propriedade privada que houve a derrota histórica do 

sexo feminino. Lerner (1993) sintetiza que os estudos de Engels33 contribuíram para destacar 

a influência das forças sociais e culturais na estruturação e definição das relações sexuais. 

Essa associação entre relações sexuais e relações sociais colocou fim às propostas do 

determinismo biológico.  

Ana Montenegro (1981) denota que a situação de submissão da mulher sempre existiu 

nas sociedades de classes e que a família sempre representou um meio de controle da força de 

trabalho da mulher e do acúmulo de riquezas. A composição social da família de hoje teria 

origem na dissolução das comunidades primitivas em que o direito da propriedade privada e 

das pessoas estava no páter-família34. 

Insta esclarecer que as patres-famílias são divididas em três elementos fundamentais, 

resumidamente: a) Gens: grupos de famílias subordinadas à autoridade do chefe, o homem. 

Era a predominância do masculino sobre o feminino, pois para alguns pesquisadores o chefe 

das “gens” também era chefe do culto doméstico; b) Pater: título concedido ao responsável 

por gerir, manter e desenvolver a família, o superior; c) Família: unidade política, econômica, 

religiosa e jurisdicional ao mesmo tempo35. Como se percebe o lugar de fala da mulher foi 

reduzido ao ambiente doméstico. 

 Friedrich Engels36 esclarece que a partir do momento em que a riqueza acumulada foi 

transformada em propriedade privada, o papel do homem de providenciar alimentos e os 

instrumentos necessários para a manutenção do trabalho foi se tornando mais importante no 

contexto familiar.  

Conforme as riquezas aumentavam, a posição do homem ia se destacando com relação 

ao da mulher, ao mesmo tempo em que servia de argumento para tentar modificar em favor 

dos filhos a ordem tradicional da herança que ocorria por meio da mulher. Após essa mudança 

na ordem da herança ficou decidido que para o futuro, os descendentes de um membro 

 
33ENGELS, Frederich. A origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Trad. Ciro Mioranza. São 

Paulo: Lafonte.  

 34O termo tem origem no Direito Romano. A família neste período estava centrada na figura masculina, no Pater 

(pai). De acordo com Orlando Gomes (2000) a família romana era um “conjunto de pessoas sujeitas ao poder 

do paterfamilias, ora grupo de parentes unidos pelo vínculo de cognição, ora o patrimônio, ora a herança”. 
35WALD, Arnoldo. O novo direito de família. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 10. 
36ENGELS, Frederich. A origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Trad. Ciro Mioranza. São 

Paulo: Lafonte. p.58-59. 
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masculinos das “gens” permaneciam nas “gens”, já as descentes seriam excluídas: “Desse 

modo, foram abolidas a instituição de descendência por linha feminina e o direito hereditário 

materno, sendo substituídos pelo direito hereditário paterno e pela linha de descendência 

masculina” 37.        

Pode-se apontar que foi a partir desse momento que as famílias passaram a se 

articularem a partir do pátrio poder. Surge então a família patriarcal, pois a mulher se tornou 

propriedade do homem, com a função de procriar, de cuidar dos afazeres domésticos, 

destituída de direitos políticos e jurídicos.  

Com o advento do Direito Canônico a instituição do casamento passou a ser realizada 

a partir de cerimônias religiosas. O Direito Canônico serviu de elemento ordenador da Igreja 

Apostólica Romana, conforme apontou Wald (2000): “[...] a denominação ‘canônico’ deriva 

da palavra grega Kánon (regra, norma), com a qual originariamente se indicava qualquer 

prescrição relativa à fé ou a ação cristã [...]”. Com isso pode-se dizer que a instituição do 

casamento ganhou ares de sacramento e a família passou a sofrer grandes interferências da 

Igreja. Caio Mário da Silva Pereira argumenta que foi nesse momento que a Igreja passou a 

combater tudo o que pudesse separar o seio familiar: 

 

“O aborto, o adultério, e principalmente o concubinato, nos meados da Idade Média, 

com as figuras de Santo Agostinho e Santo Ambrósio; até então 

o concubinatus havia sido aceito como ato civil capaz de gerar efeitos tal qual o 

matrimônio. Os próprios reis mantiveram por muito tempo esposas e concubinas e 

até mesmo o clero deixou-se levar pelos desejos lascivos, contaminando-se em 

relações carnais e devassas, sendo muito comum a presença de mulheres libertinas 

dentro dos conventos” 38.     

 

 É a partir desse momento a conduta das mulheres passou a ser ditada pela Igreja. 

Durante a Idade Média a Igreja se expandiu politicamente, como já relatado. Nas três 

primeiras fases dessa era da História algumas mulheres tiveram a oportunidade de acessar 

uma educação mais formal e através da arte contestar a condição de submissão em que 

estavam submetidas. Todavia, na Baixa Idade Média com as crises econômicas, aliadas à 

difusão dos Tribunais da Santa Inquisição, ser mulher já representava um perigo aos desígnios 

 
37Ibidem, p.59. 

 38PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Direito de Família. 15. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2002. 3v. p. 16 -17.  
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da Santa Igreja. Qualquer comportamento alheio aos sacramentos e destoantes de sua 

condição era motivo para ser condenada e queimada na fogueira39. 

Em termos jurídicos pode-se afirmar que o Direito de família foi um dos ramos que 

mais avançou, seguindo o ritmo de mudança das relações sociais. A estrutura jurídico-familiar 

pareceu evoluir em compasso com as evoluções cientificas, com os movimentos sociais e a 

globalização40. Hoje, a família contemporânea define-se pela diversidade e pelas relações de 

afeto, embora ainda seja possível encontrar no imaginário ocidental elementos 

caracterizadores do poder patriarcal. 

A antropologia também aponta que a subordinação da mulher foi fundamental para 

formação de uma cultura patriarcal. Claude Lévi-Strauss41 aponta que os homens construíram 

a cultura a partir de um mecanismo básico, o tabu do incesto, que para ele estaria arraigado 

em qualquer sociedade. Foi a partir do intercâmbio de mulheres, a primeira forma de 

comércio, que a mulher foi se objetivando, deixando de ser humana para ser tratada como 

“coisa”. Para Lévi-Strauss seria o início da subordinação das mulheres, uma vez que reforça a 

divisão sexual do trabalho e assenta o domínio masculino42.       

Seguindo essa retórica a antropóloga Gayle Rubin43 elaborou o conceito de 

“sistema/gênero”, a partir dos estudos de Claude Lévi-Strauss, Sigmund Freud e Jacques 

Lacan, definindo como um conjunto de arranjos modelados pela intervenção social que 

incidem na matéria prima biológica do sexo humano e da procriação. Esse sistema se manteria 

pelos princípios do constrangimento da sexualidade feminina, o tabu do incesto e a 

heterossexualidade44.  

Dentro do campo cultural a criação de símbolos desempenhou um papel essencial no 

discurso de desvalorização da mulher. Lerner (1993) defende que a sociedade de classes 

começou com a dominação masculina das mulheres e a dominação de alguns homens por 

 
 39MURARO, Rose Marie. Introdução: In: KARMER, Heinrich; SPRENGER, James. Malleus Maleficarum: O 

martelo das feiticeiras. 28 ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2017. p.09-21.  

 40PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Família, direitos humanos, psicanálise e inclusão social. Revista Brasileira de 

Direito de Família.  Porto Alegre, v. 4, n. 16, p. 05, jan-fev-mar. 2003. 

 41NAMBA, Janaina. A proibição do incesto em Lévi-Strauss e Freud: algumas aproximações.  Revista De 
Antropologia. São Carlos: UFSCAR, 2018. n. 61(1), p.176-190. Disponível em: 
https://doi.org/10.11606/2179-0892.ra.2018.145521. Acessado em 24 mai. 2019.   
42Op. Cit, p. 31. 

 43RUBIN, Gayle. O tráfico de mulheres: Notas sobre a “Economia Política” do Sexo. Trad. Christiane Rufino 

Dabt.  Et tal.  Recife: SOS CORPO, 1993. p.2-32. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1919?show=full>. Acessado em 24 mai. 2019.  

 44MAZZARIELLO, Carolina Cordeiro & FERREIRA, Lucas Bulgarelli. 2015. "Gênero". In: Enciclopédia de 

Antropologia. São Paulo: Universidade de São Paulo, Departamento de Antropologia. Disponível em: 

<http://ea.fflch.usp.br/conceito/gênero>. Acessado em 24 mai. 2019. 

https://doi.org/10.11606/2179-0892.ra.2018.145521
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1919?show=full
http://ea.fflch.usp.br/conceito/g%C3%AAnero
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outros homens e todas as mulheres. Para ele a formação de classes pressupunha a condição já 

existente do domínio masculino sobre as mulheres e assim a formação de sistemas símbolos 

de poder.   

 Sustentado essa lógica de sistemas simbólicos de poder está a reprodução do discurso 

desqualificador da mulher nos diversos grupamentos sociais. Bourdieu sinaliza que a 

violência simbólica “se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da 

comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente do desconhecimento, do 

relacionamento ou, em última instância, do sentimento” 45. Assim, o discurso de dominação é 

reproduzido de forma inconsciente pelos mais variados grupamentos, passando 

inconscientemente de condição histórica para fenômeno natural.  Dessa forma, percebe-se que 

a sustentação do discurso do dominador passa necessariamente pelos grupamentos sociais e 

neles, necessariamente, são reproduzidos. 

 Nesse mesmo traçado segue a divisão sexual das atividades. A dicotomia entre 

atividades voltadas para mulheres e atividades desenvolvidas para os homens reforça a lógica 

da imposição de papéis, reforçando uma teórica ordem natural das relações.      

 Os sistemas de poder e dominação encontram consonância no que Foucault chamou de 

regimes de verdade. Para ele, são esses regimes de verdade – “que são conjuntos de regras de 

base científica que rapidamente se difundem no corpo social, a partir dos quais se distingue o 

verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro, efeitos específicos de poder” 46 - reproduzindo 

assim o discurso opressor. 

 Assim, os diversos discursos que se utilizam desses regimes da verdade, estabelecem a 

hierarquia de poderes, determinam qual o lugar da mulher e a forma como devem se portar, 

sustentando as relações de poder presentes no sistema patriarcal.  

 Como já apontado pelos pesquisadores, dos discursos filosóficos de Aristóteles, 

passando por São Tomáz de Aquino, às ciências médicas e biológicas; inclusive a psiquiatria e 

a psicologia de Freud, nos mais diversos contextos históricos e sociais e, finalmente, nos 

discursos jurídicos, em todos esses houve a reprodução da ordem patriarcal de gênero.   

 Na maior parte dos sistemas normativos ocidentais, a mulher não era detentora de 

direitos, se quer tinha a capacidade civil reconhecida, sendo obrigatoriamente assistida pelo 

 
 45BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. 4ª ed. trad. Maria Helena Kühner. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2002.  p.07-08. 

 46FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 8 ed. Rio de Janeiro: Graal, 2008. Disponível em: 

https://we.riseup.net/assets/126955/Foucault+Microf%C3%ADsica+do+Poder_pdf.pdf. Acessado em 25 mai. 

2019.  

https://we.riseup.net/assets/126955/Foucault+Microf%C3%ADsica+do+Poder_pdf.pdf
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pai ou marido. No Código Civil Brasileiro de 1916 era notório o tratamento desigual e 

discriminatório dedicado à mulher. Em seu Artigo 233 a capacidade civil plena da mulher só 

poderia ser alçada com o consentimento do marido. Pontua Pateman (1993) “A liberdade civil 

não é universal – é um atributo masculino e depende do direito patriarcal” 47. 

  Nessa levada misógina segue ainda o Direito Penal, como a não punição de crimes 

praticados pelo homem em “legítima defesa da honra” ou o sexo sem o consentimento da 

esposa não configurar crime de estupro em virtude da instituição casamento.  

 Trata-se, por fim, do arcabouço formado por construções de saberes, de relações de 

poderes e práticas jurídicas discriminatórias que sustentaram e reproduziram o sistema 

patriarcal de desigualdade de gênero.    

 

1.3 BREVE ANÁLISE DOS MOVIMENTOS FEMINISTAS  

 

 Pouco se sabe sobre uma teoria feminista do conhecimento no Brasil. A maior parte 

dos grupos feministas parece não querer desenvolver uma teoria própria, o que acaba 

resultando em debates sobre trabalhos já prontos e, consequentemente, com limitações ao seu 

espaço de atuação, como as teorias feministas oriundas da Europa e dos Estados Unidos.   

 Diferente das pautas feministas das mulheres do Hemisfério Norte, as pautas das 

mulheres do terceiro mundo não estavam centradas exclusivamente nas questões da mulher. A 

violência contra a mulher e o racismo são exemplos de questões de primeira ordem para essas 

últimas, como aponta Ghandy (2016):  

 

   “Nos países do terceiro mundo, grupos feministas também surgiram, mas as questões 

   levantadas não eram necessariamente “puramente” questões da mulher. A violência 

   contra a mulher havia sido uma questão de primeira ordem, principalmente estupro, 

   mas junto a isso havia questões que eram oriundas da exploração do colonialismo e 

   neocolonialismo, pobreza e exploração devido ao latifúndio, questões camponesas, 

   gentrificação, apartheid e vários outros problemas que eram importantes em seus 

   próprios países (...)” 48.   

 

 
47PATEMAN, Carole. O contrato Sexual. Trad. Marta Avancini. São Paulo: Paz e Terra, 1993.  p. 17.   

 48GHANDI, Anuradha. Sobre as correntes filosóficas dentro do movimento feminista. São Paulo: Raízes da 

América, 2016. p. 06. Disponível em: https://hipermodernidadeblog.files.wordpress.com/2016/06/sobre-as-

correntes-filosocc81ficas-dentro-do-movimento-feminista.pdf>. Acessado em 25 mai. 2019. 

https://hipermodernidadeblog.files.wordpress.com/2016/06/sobre-as-correntes-filosocc81ficas-dentro-do-movimento-feminista.pdf
https://hipermodernidadeblog.files.wordpress.com/2016/06/sobre-as-correntes-filosocc81ficas-dentro-do-movimento-feminista.pdf
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 Assim, a obra de Montenegro (1981) foi o marco inicial para analisar as várias 

correntes feministas dentro do movimento. Da sua obra destaco a definição de Simone de 

Beauvoir para feminismo: “Para mim, o feminismo é lutar pelas reivindicações específicas 

das mulheres paralelamente à luta de classes; eu me considero feminista” 49. Beauvoir 

apresentou a ideia de classe, do conceito de mulher universal e da divisão sexual das 

atividades.  

 Por outro lado, Ghandy (2016) apresentou as principais tendências teóricas nos 

movimentos feministas. Essas tendências são importantes para entendermos como foram 

talhadas as conquistas feministas, as origens do patriarcado, a construção de uma teoria da 

condição da mulher, a crítica ao pensamento dominante e a misoginia praticada ao longo da 

história. Por fim, Ghandy sistematizou que as feministas “são um grupo eclético que inclui 

uma grande variedade de abordagens, perspectivas e panoramas que variam para qual for a 

corrente filosófica que vão adotar” 50. Nesse sentido, a autora assinala seis correntes, aqui 

elencadas, com o intuito de identificar aquela sobre a qual este trabalho se guiou.  

 De acordo com a autora o Feminismo liberal foi predominante entre os séculos XVIII-

XIX, tem como principais representantes as pensadoras Mary Wollstonecraft, Harriet Taylor 

Mill e Elizabeth Candy Stanton. Elas argumentavam a favor dos direitos das mulherres sobre 

uma base filosófica de cunho liberal. A pauta de maior relevância foi a luta pelo direito ao 

voto. Todavia, não alçaram o seu objetivo, pois o pensamento liberal não incluiu as mulheres 

como merecedoras dos princíupios igualitários, principalemnte no que tange a igualdade 

política. Ressurgiu na década de 1960, nos EUA, com as seguintes liberais Betty Friedan, 

Bella Abzzug e Pat Schroeder. Friedan fundou a Organização Nacional de Mulheres (NOW) 

com o objetivo de alterar as leis que negavam igualdade para as mulheres na esfera da 

educação, do emprego, entre outras. Também fizeram campanha contra as convenções sociais 

baseadas na misoginia. No entanto, logo ficou claro que uma estratégia liberal de mudar as 

leis dentro do sistema existente não era suficiente para conseguir a liberdade e justiça para as 

mulheres51. 

 
 49MONTEGEGRO, Ana. Ser ou não ser feminista. Caderno Guararapes. Recife: Guararapes, 1981. v. 3  p.31. 

Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/0Bw573moUqIGeMENBakV6S3lYTzdEMGdmQnNjdW9raFFfalF3/view>. 

Acessado em 25 mai. de 2019. 
50Op. Cit. p.03.  
51Op. Cit. p.06-07.  

https://drive.google.com/file/d/0Bw573moUqIGeMENBakV6S3lYTzdEMGdmQnNjdW9raFFfalF3/view
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 Já o Feminismo radical surgiu em meados do século XIX e início do século XX, em 

contraste ao feminismo liberal. Propuseram remodelar a sociedade e reestruturar as suas 

instituições, que elas entendiam como inerentemente patriarcais. Conforme expõe Ghandi, as 

radicais argumentavam que o papel subserviente da mulher na sociedade está intimamente 

entrelaçado no tecido da sociedade e para poder se desvencilhar seria necessária uma 

reformulação revolucionária na própria sociedade. Lutaram pela substituição das relações 

hierárquicas e tradicionais de poder, propondo abordagens não hierárquicas e antiautoritárias. 

 Na segunda fase do movimento radical, as feministas surgiram dos movimentos 

sociais de luta pelos direitos civis e do movimento paz contra a Guerra do Vietnã na década de 

1960, nos Estados Unidos. Apontadas como a nova esquerda e de forte influência marxista, as 

feministas repudiavam o sistema atual de poder. A medida que o feminismo foi ganhando 

espaço, abandonaram o discurso marxista e deram ênfase a análise do sistema de 

sexos/gêneros e do patriarcado, desvinculado do sistema capitalista explorador. Foi nessa fase 

que surgiu a pensadora Kate Millet com o livro “Política sexual” que desafiava a noção 

formal de política e apresentava uma visão mais ampla das relações de poder. Ela afirmava 

que o descontentamento individual das mulheres não era em virtude de falhas individuais, 

mas devido ao sistema social que as oprimia de diversas formas. Portanto, seus sentimentos 

pessoais são políticos52.  

 Outra pensadora foi Shulamith Firestone com a obra “Dialética do Sexo”. Sua obra 

reescreve o “Materialismo Histórico” de Marx e Engels. Para ela, a mulher engravidar seria a 

base material para a sua submissão na sociedade e que era necessária uma revolução social e 

biológica para concretizar a libertação humana. Defendia ainda a eliminação das diferenças de 

gênero e que as pessoas deveriam ser andróginas. O ponto central das feministas radicais é o 

sistema sexo/gênero. De acordo com Gayle Rubin o sistema sexo/gênero é um conjunto de 

arranjos pelo qual a sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade 

humana. Esse arranjo seria a base ideológica da subordinação feminina, pois de alguma forma 

a sociedade está convencida que esses comportamentos culturalmente determinados são 

naturais. Assim, o comportamento “normal” dependeria da habilidade de cada um para exibir 

as identidades e comportamentos que a sociedade liga ao sexo biológico53.  

 
52Op. Cit. p.09  
53Op. Cit. p.10-11  
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 No final da década de 1970 a androginia foi negada por elas e proposta que as 

mulheres deveriam afirmar a sua feminilidade e estabelecendo relações lésbicas 

monogâmicas. As radicais viraram o marxismo ao avesso, abandonaram a história em 

conjunto, ignoraram a estrutura político-econômica e se concentraram apenas nos aspectos 

sociais e culturais da sociedade capitalista, e dali projetaram a situação como uma condição 

universal humana. No entanto, enquanto faziam críticas profundamente fortes da estrutura 

patriarcal, as soluções que ofereciam eram reformistas. Mulheres podem e devem ser fortes e 

menos dependentes, mas sem uma proposta que derrube o sistema patriarcal e 

consequentemente o sistema capitalista, as soluções acabam por serem reformistas54.  

 Ghandi sobre o Anarcafeminismo, explica que como o próprio nome apresenta 

influências do anarquismo. Muito próximo do feminismo radical, essas feministas acreditam 

que todas as formas de governo (Estado) são autoritárias e a propriedade privada uma tirania. 

A maior referência dessa corrente foi Emma Goldman. Essas feministas partilham de 

entendimento comum ao movimento anarquista: (1) uma crítica das sociedades existentes, 

concentrando-se sobre as relações de poder e dominação, (2) visão de uma sociedade 

alternativa, igualitária e não autoritária, junto de orientações da forma como se organizar e (3) 

uma estratégia de passar de uma para a outra. A sua crítica a sociedade centra-se na hierarquia 

e na dominação. De acordo com elas a dominação e a subordinação dependem de estruturas 

hierarquizadas que são reforçadas pelo Estado. Todavia, não estão interessadas em considerar 

uma organização centralizada para derrubar o Estado. Na verdade acreditam que o Estado 

capitalista não é pra ser derrubado, mas deve haver uma libertação dele. Elas davam 

preferência em formar pequenos grupos envolvidos em atividades de cooperativas55. 

 O Ecofeminismo foi uma corrente muito próxima do feminismo culturalista. As 

ecofeministas acreditavam no feminismo e na revolta da natureza contra a dominação 

humana. Elas propuseram repensar a relação entre a humanidade e a natureza, incluindo os 

seres humanos enquanto seres naturais. A natureza é a principal categoria de análise, inter-

relacionando dominação da natureza-psique e sexualidade, opressa humana e não humanos. 

Entre as referências estão Ynestra King, Vandana Shiva e Maria Mies. A limitação das 

ecofeministas está na perda de perspectiva classista56.  

 
54Op. Cit. p.13-14.   
55Op. Cit. p.14-16.  
56Op. Cit. p.16-18.  
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 Já o Feminismo socialista reuniu alguns setores de influência marxista e outros de 

críticas do Marxismo. Os grupos surgiram na década de 1960 com críticas do Socialismo e ao 

Comunismo por ignorarem a questão da mulher. Diferente das feministas radicais não rompeu 

com o movimento socialista, mas se concentraram em combinar o Marxismo com ideias do 

feminismo radical. Dentro desse grupo existe um setor que se chama de feministas Marxistas 

e que se diferenciam das feministas socialistas porque aderem mais aos estudos de Marx, 

Engels, Lênin e concentram a sua temática na exploração das mulheres no âmbito da 

economia política capitalista. Entre as representantes destacam-se Mariarosa Dalla Costa, Iris 

Young e Heidi Hartmann e mais recentemente Maria Mies. Foram trabalhos importantes ao 

expor a natureza patriarcal do capitalismo.  

 Ressalta Ghandi que a metodologia marxista foi utilizada por algumas feministas 

como Juliet Mitchell. Para ela, o patriarcado opera no reino da reprodução, sexualidade e na 

criação dos filhos. A base material do patriarcado é o controle do homem sobre a força de 

trabalho da mulher que se exercia sobre os recursos produtivos da sociedade e restringindo 

sua sexualidade. Jagger é adepta dessa concepção ao dizer que a estratégia do feminismo 

socialista é apoiar algumas organizações socialistas ‘mistas’, mas também formar grupos de 

mulheres independentes com igual dedicação à destruição do capitalismo e da dominação 

masculina. A crítica a essas feministas recai sobre a organização desses grupos de mulheres 

independentes, pois num primeiro momento são úteis, mas não são suficientes para derrubar o 

capitalismo e levar a cabo o processo de libertação da mulher. Para tal é necessário um 

trabalho de organização que confronte o Estado, todavia elas não se debruçaram sobre essas 

questões e deixaram para os partidos que criticavam. Por isso, recebeu críticas das feministas 

radicais57.    

 O Pós-modernismo e Feminismo ganhou um capítulo à parte das outras correntes 

feministas. O movimento Pós-modernista influenciou a chamada terceira onda feminista que 

teve como principal característica a interseccionalidade. Até a década de 1980 as pautas da 

mulher negra não fez parte de nenhuma corrente feminista. Como aponta Ghandi, após duras 

críticas, um grupo de feministas se aproximou do multiculturalismo e do pós-modernismo.  

Esse grupo de feministas glorificava a posição do “Outro”, pois acreditavam que permitia a 

percepção a outras culturas das quais não fazem parte. Esse grupo acredita que não existe 

nenhuma categoria fixa, nesse caso a mulher. A eu é fragmentado por várias identidades – 

 
57Op. Cit. p.18-24.  
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sexo, classe, casta, comunidade étnica, raça e essas várias identidades possuem um valor em 

si mesmas. Seria uma forma de relativismo cultural. Assim nenhuma categoria de “mulher” 

apenas existe, mulher pode ser uma das identidades do eu. Elas criticam o marxismo por ele 

focar em uma totalidade – a classe. Além disso, não acreditam que a linguagem (ocidental 

dominante) reflete a realidade e sim que a linguagem constrói a realidade. O foco dos estudos 

recai sobre a psicologia e a linguagem. A influência de Foucault é notória, com sua 

interpretação de que o poder difuso das relações de poder, não é claramente definido. Para ele, 

o poder está apenas nas instâncias locais, assim como a resistência. Na prática o pós-

modernismo é extremamente diversificado, porque ele promove a fragmentação entre o povo 

e dá uma importância relativa às identidades, sem qualquer base teórica que explique as 

razões históricas de formação de identidades ou as conexões entre as várias identidades. A 

tendência antiorganizacional é uma característica desse grupo58.  

 Desde o surgimento dos primeiros grupos feministas até o início da década de 1980 

uma pauta ficou praticamente à parte de todo o debate feminista, mais especificadamente, um 

grupo de mulheres não se sentiu representada em nenhuma das correntes citadas 

anteriormente. Nenhum grupo feminista havia se debruçado sobre a condição da mulher 

negra. O racismo, elemento chave na desconstrução da identidade negra, fez a mulher negra 

ser esquecida das pautas feministas. A maior crítica que pesa sobre essas correntes está no fato 

de suas análises se teorizarem na condição da mulher branca, da classe média.  

 Nunca foi questionada a condição das mulheres negras escravizadas. Durante o regime 

da escravidão, as mulheres recebiam o mesmo tratamento penoso que os homens. 

Dificilmente a família negra se estabelecia ou estavam na condição de dominar as suas 

mulheres, pois todos eram escravos naquele regime. Posteriormente, com o fim da escravidão, 

a condição da mulher negra pouco se alterou. O racismo era uma situação onipresente e isso 

fez com que elas se alinhassem mais com os homens negros na luta contra o racismo, que com 

as pautas feministas. Alia-se ao fato de que poucas mulheres negras participaram ativamente 

do movimento feminista. Foi a partir dos estudos feministas pós-modernistas que um 

feminismo negro começou a se desenvolver.  

      Cumpre observar ainda o trabalho desenvolvido por Mendes (2017) em estabelecer as 

bases de uma epistemologia feminista. Em seus dizeres Mendes acredita que o a pauta 

feminista é geneticamente preparada para não se deixar absorver pelas armadilhas do discurso 

 
58 Op. Cit. p.24-26. 
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criminológico, que só aparentemente o inclui e que se apresenta como o discurso 

competente59.  

 Desta forma, ela propõe uma “tipologia das epistemologias feministas” a partir dos 

estudos de Sandra Harding que divide a epistemologia em: empirismo feminista, o ponto de 

vista feminista (standpoint) e o feminismo pós-moderno.  

      Sobre o empirismo feminista Mendes descreve que se trata, de forma geral, da 

primeira vertente crítica feminista da ciência. Em seu entendimento não chegaria a ser uma 

“epistemologia feminista”, mas um “paradigma - empiricista-positivista”, pois o sexismo e o 

androcentrismo poderiam ser eliminados dos resultados das investigações, se os cientistas 

seguissem de forma mais criteriosa as normas e métodos de pesquisa existentes. O empirismo 

buscaria, nesse sentido, corrigir o que há de “má ciência”, contudo apostando no modelo 

epistemológico tradicional. Portanto, as regras tradicionais metodológicas permanecem 

intactas, apenas houve a inserção da perspectiva de gênero60.       

 Já o ponto de vista feminista (standpoint) se caracterizou com uma posição que se 

obtém em vinculação com a luta política. De origem hegeliana, a partir da relação 

amo/escravo desenvolvida por Engels, Lukács e Marx, compartilharia espaço na teoria crítica 

e pretenderia deslegitimar a visão androcêntrica estabelecida da realidade social.  

 Mendes defende que a mulher é resultado de uma criação histórica que define a 

mulher como ser social e cultural e o reveste de circunstâncias, qualidades e características 

essenciais peculiares. O ponto de vista da mulher, submetida no plano social, indicaria não 

apenas uma visão intelectual, mas também social e política, pois se baseiam na sua luta 

política, na sua experiência e teoria. Nesse sentido, a mulher busca transcender as dicotomias 

típicas das ciências. Harding afirma que “ela aspira reconstruir os objetivos originais da 

ciência moderna para construir uma ciência sucessora” 61. 

 Mendes aponta vários aspectos que justificam a supremacia da visão da mulher sobre 

os outros pontos de vista: (1) porque a experiência das mulheres foi desvalorizada e ocultada 

na investigação; (2) as mulheres trazem uma visão externa e estranha da ordem social. Por 

não contribuírem com a ordem estabelecida, menos ainda com o conhecimento hegemônico, a 

investigação feminista supõe justamente a possibilidade de confrontar a experiência com 

conhecimento hegemônico; (3) porque as mulheres têm mais interesse em apresentar as suas 

 
59MENDES. Soraia da Rosa. Criminologia Feminista: novos paradigmas. São Paulo: Saraiva jur, 2017. p.77.   
60Ibidem, p. 78.  
61Op. Cit. p.79. 
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críticas à ordem estabelecida, tecendo críticas ao androcentrismo da ciência e do 

conhecimento; (4) porque as mulheres têm protagonizado uma luta política árdua contra a 

dominação masculina e isso possibilita uma maior clarividência para demonstrar a opressão e 

(5) porque a visão do cotidiano das mulheres é fonte de reconhecimento revolucionário62.            

 Assim, segundo a teoria do ponto de vista de Harding, as relações entre poder e 

conhecimento partem do pressuposto de que a posição privilegiada e hegemônica dos homens 

na ordem social lhes oferece uma visão do mundo que reflete seus interesses e valores. Já as 

mulheres, por estarem tradicionalmente dominadas e excluídas, desenvolvem melhor um 

conhecimento mais completo e de modo a renovar a própria ciência. 

 Por fim, o feminismo pós-moderno questiona as bases de uma teoria universalista e 

total do conhecimento. Abandona as bases científicas do humanismo e da Ilustração para 

trabalhar com a teoria do ponto de vista. De acordo com Mendes o pós-modernista é 

desconstrutivista, tendo como base o significado dos fenômenos e dos discursos na busca pela 

deslegitimação do pensamento hegemônico. Judith Butler é a maior referência dessa corrente. 

Segundo a autora em “Sexo e gênero” (2003), a concepção de gênero e desejo sugere que o 

sexo reflete ou exprime o desejo.  

 De acordo com a visão pós-modernista embora as identidades sejam construções 

sociais, estes sujeitos impostos socialmente são capazes de subvertê-las. Em suma, o 

feminismo pós-modernista busca a solidariedade política e epistemológica de identidades 

fragmentadas que se opõem a naturalização do “homem universal” 63. 

      Conclui-se à luz dos estudos apontados que as correntes feministas não se 

caracterizam por uma teoria universalista. Pelo contrário, foram muitas as correntes que 

desempenharam um papel importante na desconstrução da condição de submissão da mulher, 

das relações desiguais de gênero e na luta pelos direitos civis. À priori, as feministas estavam 

engajadas em sua luta de reconhecimento social e direitos civis. Com o tempo 

compreenderam a necessidade de criticar a base de sustentação da lógica de submissão da 

mulher. Percebeu-se que era necessário analisar o patriarcado e as relações de poder a ele 

inerentes e, algumas, chegaram à conclusão que o sistema capitalista era o cerne da condição 

de inferioridade da mulher.  

 
62 Op. Cit. p.79-80. 
63 Op. Cit. p.84. 
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 No entanto, as feministas falharam ao deixar de lado determinadas pautas, como a 

condição da mulher negra. Apenas com o relativismo cultural do pós-modernismo e sua 

desconstrução através dos fenômenos e das retóricas que o “eu”, fragmentado por várias 

identidades, deu espaço para mulher negra encontrar sua representatividade na celeuma 

feminista. 

 

 1.4 A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO SÉCULO XX. 

 

  O conceito de violência foi tema de estudo de vários ramos do conhecimento. Sua 

origem é remota e, filosoficamente, pode ser encontrada no mito de vários povos. De acordo 

com Paviani (1992) 64 a violência pode ser natural ou artificial. No primeiro caso, ela é 

inerente de todos os seres humanos, portanto todos estão suscetíveis. No segundo caso, a 

violência é um excesso de força de uns sobre outros. Existem teorias filosóficas, científicas ou 

mistas sobre a violência.  

 Não obstante, além de compreender o fenômeno com toda a sua complexidade, é 

necessário observar também suas mais variadas modalidades. Conforme Paviani, entre as 

modalidades existe a violência provocada e gratuita; a real e a simbólica; a sistemática e a não 

sistemática; a objetiva e subjetiva; a legitimada e a ilegitimada; a permanente e a transitória.   

 Muitos filósofos se debruçaram sobre a temática, uns com uma interpretação mais 

subjetiva - uma violência mais implícita - e outros como Zizek, que se dedicaram a analisar a 

violência como fenômeno. Este trabalho compartilha do conceito de violência simbólica de 

Zizek. 

 Zizek aborda a questão da violência tanto na dimensão objetiva, quanto subjetiva, 

simbólica. De acordo com ele, a violência está ligada ao capital. O autor distingue a violência 

em três tipos: a violência subjetiva, mais visível, feita por agentes que são identificáveis, 

chamada de “perturbação do normal” ou do estado pacífico das coisas. A violência objetiva 

chamada também de sistêmica, expressada como a violência inerente a este “estado normal de 

coisas”, composta pelas consequências do sistema político-econômico e a violência simbólica, 

 
 64PAVIANI, Jayme; MODENA, Maura R. (Org.). Conceitos e formas de violência. Caxias do Sul: EDUCS, 

1992.   
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esta última a mais basilar forma de violência, visto que pertence a linguagem como tal, por 

sua imposição de um certo universo de significado65.      

 A violência simbólica se expressaria a partir de uma consciência cínica, de um mundo 

em que o capital reitera o discurso de que é para poucos, pois a grande maioria passará por 

dificuldades na vida, para que uma minúscula parcela continue com a maior parte. Nesse 

sentido: 

 

“A violência real que condena a expropriação contínua de massas da população 

mundial, a concentração brutal da riqueza concentrada em um polo minúsculo da 

sociedade, vai produzir grandes cidades, vai produzir deslocamentos de massa, 

expropriações, imigrações e vai produzir efeitos naquilo que é a sociabilidade 

humana, com suas expressões no racismo, na xenofobia, sistemático da violência” 
66.    

   

 A consciência cínica só entraria em choque quando a realidade e o discurso que se tem 

entram em conflito. A partir desse momento é que as ideologias entram em crise, pois a 

verdade vai sendo corroída e o consenso ideal desmorona. O universo simbólico se mantém 

em ordem, apesar das crises, fundamentada no tripé realidade objetiva, subjetiva e imaginária. 

Não bastaria uma realidade objetiva e desigual, a base material da violência.  Existiria uma 

arbitragem entre a realidade objetiva e subjetiva na consciência dos indivíduos que é esse 

universo simbólico. Esse universo age e tem força material. Ainda que as coisas não tenham 

uma objetividade palpável, elas podem ter eficácia material. 

 Outra forma dessa violência se expressar é pela via da tolerância. Modena aponta que 

o discurso da tolerância é um exercício sistemático da violência. O que nos impediria de 

conceber nossas próprias contradições é o mecanismo ideológico que domina as consciências. 

Ela cita o exemplo do racismo no Brasil e o mito da democracia racial, pois em vez de trazer a 

questão do racismo para a violência efetiva, real, se traz a questão de forma subjetiva 

(democracia racial). Para ela o racismo é uma violência objetiva. Assim como também seria o 

mito da cordialidade, do apaziguamento e da paz social. 

 O mito da paz social é aquele que sobrepõe à violência da luta de classes, pois esse 

discurso desarmaria o oprimido de seu recurso mais essencial, que é o de se reconhecer como 

“explorado” e a reação a esta exploração ou discriminação. Essa lógica é bastante 

 
65Ibidem, p.21.  
66 Op. Cit. p.22. 
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interessante, pois ela serviria, também, para segmentos mais específicos, como no caso da 

violência contra a mulher.67.  

 Todavia, para ter eficácia a violência simbólica precisa ser incorporada ao discurso do 

próprio oprimido. Modena aponta o exemplo do discurso do policial. A violência precisa se 

despersonificar (Polícia) para poder expressar-se como violência. 

 No campo da violência de gênero, tange uma rápida passagem pela construção do 

conceito de gênero. Definido na década de 70 por estudiosas do feminismo americano como 

Gayle Rubin (1993), o conceito surgiu da necessidade de superar o determinismo biológico, a 

diferenciação sexual e destacar a construção social das identidades de homens e mulheres68. A 

definição de gênero como construção social permitiu a desnaturalização dos papéis destinados 

a homens e mulheres e, a partir dessa lógica, compreender a dinâmica das reações 

estabelecidas entre as esferas feminina e masculina. 

 Foi na década de 1980 que as mobilizações feministas atingiram as denúncias de maus 

tratos conjugais. Com o tempo passou-se a definir este tipo de violência como violência 

doméstica.  Dessa luta feminista resultou a criação de vários grupos de apoio à mulher vítima 

de violência. Na década de 90 os estudos de Saffioti expandiram o conceito de gênero que 

passou a abranger não apenas a categoria de mulheres, mas também de crianças a 

adolescentes, independente do sexo. Ela define o conceito de violência contra a mulher aquela 

“violência física, praticada contra ela por marido ou companheiro e, nessa mediada, violência 

familiar” 69. Posteriormente, o conceito foi ampliado para abarcar categorias que vão além do 

binarismo convencional homem/mulher, englobando categorias como as mulheres trans, as 

travestis, entre outras. 

 De acordo com a autora, a violência de gênero normalmente é praticada pelo homem 

contra a mulher, todavia pode ser perpetrada, também, por homem contra homem ou por 

mulher contra mulher. Pode ser compreendida, também, como violência familiar que 

envolveria membros da mesma família, extensa ou nuclear, considerando-se consanguinidade 

e afeto. A violência de gênero seria uma categoria geral que abarcaria a violência doméstica e 

a violência intrafamiliar. Com isso se quer dizer que a violência contra a mulher se expressa 

em múltiplas facetas e é indissociável da cultura do patriarcado.  

 
67Op. Cit. p.23. 

 68GUIMARÃES, M. C. & PEDROZA, R. L. S. Violência contra a mulher: problematizando definições teóricas, 

filosóficas e jurídicas. Revista Psicologia & Sociedade, Brasília, v.27, n.2, p. 256-266, 2015.     
69Saffiotti, Heleieth I. B. O Poder do Macho. São Paulo, Moderna, 1987. p 74.  
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 Assim, acredita-se que a violência contra a mulher não é um fenômeno único e não 

acontece da mesma forma nos diferentes contextos; ela tem diversos dados sociais e diferentes 

sujeitos. Apesar da desigualdade de poder nas relações de gênero ser o fator comum, cada 

situação tem uma dinâmica própria, com contextos próprios. 

 De acordo com a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 

Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica – Convenção de Istambul 

(CONSELHO DA EUROPA, 2011) a violência de gênero é a violência dirigida contra uma 

mulher ou que afeta as mulheres de forma desproporcional. Embora não seja adotado pelo 

Brasil, a Convenção de Istambul foi o primeiro tratado internacional a definir o conceito 

“gênero” e serviu de inspiração para outras legislações que positivaram o termo, contudo, não 

o definiram como é o caso da Lei Maria da Penha 70. 

 A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) definiu em seu artigo 7º, incisos I ao V as 

principais formas de violência perpetradas contra as mulheres. Nos seus termos a Lei define 

que violência de gênero é a violência sofrida pelo fato de se ser mulher, sem distinção de raça, 

classe social, religião, idade ou qualquer outra condição, produto de um sistema social que 

subordina o sexo feminino. 

  Além disso, a Lei ainda aponta outros tipos de violência, como a violência doméstica, 

a violência familiar, a violência física, a violência institucional, a violência moral, a violência 

patrimonial, a violência psicológica e a violência sexual.   

 Segundo a Organização Pan-Americana para a Saúde/OMS aproximadamente 35,6% 

das mulheres, ou seja, uma em cada três mulheres são vítimas de algum tipo de violência por 

parte do parceiro 71. Nesse sentido, a violência de gênero não faz distinções, atinge mulheres 

de todas as classes sociais, etnias e faixas etárias.  

 Estimativas da ONU mulheres apontam que entre os anos de 2004 e 2009, 66 mil 

mulheres tenham sido assassinadas por ano em razão de serem mulheres.  De acordo com o 

documento, no Brasil, entre os anos de 2000 e 2010, 43, 7 mil mulheres foram assassinadas. 

Entre os anos de 1980 e 2010 dobrou o índice de assassinato de mulheres no país, passando de 

2,3 assassinatos por 100 mil mulheres para 4,6 por 100 mil mulheres. Em 2013 o Brasil 

 
 70PIRES, A. A. O feminicídio no Código Penal Brasileiro: Da nomeação feminista às práticas jurídicas no 

plenário do Júri. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de Brasília - 

Brasília, p.16-17, 2018. 

 71A OPAS é a organização Pan-Americana da Saúde, criada em 1902, para servir de escritório regional da 

Organização Mundial da Saúde para as Américas, especializada em saúde do sistema interamericanos.   
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alcançou a taxa média de 4,8 homicídios por 100 mil habitantes, passando da 7ª posição para 

a 5ª posição em 2013 no ranking mundial de Feminicídio72. 

 De acordo com a ONU Mulheres 35% das mulheres de todo o mundo já sofreram 

violência física e/ou sexual. Estimativas apontam que das 87.000 mulheres assassinadas no 

mundo em 2017, mais da metade (50-58%) foram mortas por seus parceiros ou membros de 

sua família. Cerca de 15 milhões de meninas adolescentes (entre 15 e 19 anos) de todo o 

mundo são obrigadas a manter relações sexuais forçadas em algum momento de suas vidas. 

No ano de 2014, uma de cada dez mulheres da União Europeia declararam haver sofrido 

assédio sexual pela internet desde os 15 anos de anos, o que inclui receber mensagens de 

correios eletrônicos com conteúdo de sexo explícito e ofensivo. Em um estudo realizado no 

Oriente Médio e África do Norte em 2017, apontou que entre 40 e 60% das mulheres 

declararam haver sofrido algum tipo de assédio sexual na rua. Os resultados de um estudo 

nacional realizado na Austrália em 2018 indicam que de cada 5 mulheres (39%) de 15 anos ou 

mais que participaram do mercado de trabalho nos últimos cinco anos foram vítimas de 

assédio sexual no local de trabalho.73 

 Ao passo que com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) 

registra que em 2017 ao menos 2.795 mulheres foram assassinadas por razão de gênero em 23 

países da América Latina e Caribe. O Brasil lidera o ranking em termos absolutos com 1.133 

vítimas de feminicídio. 

 Conforme esse mesmo documento em 2016, Honduras registrou 5,8 feminicídios para 

cada 100 mil mulheres. Em países como o Chile, Colômbia, Guiana e Jamaica o feminicídio 

íntimo tem taxas parecidas. Somente Panamá, Peru e Venezuela tiveram taxas inferiores a 1 

para cada 100 mil habitantes74. 

 Como apontado anteriormente, a situação da violência contra a mulher no Brasil tem 

números alarmantes. De acordo com o Atlas da Violência de 2019, produzido pelo IPEA e 

 
 72DOSSIÊ FEMINICÍDIO.  Por que as taxas brasileiras são alarmantes? Disponível em: 

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/feminicidio/capitulos/qual-a-dimensao-do-problema-no-brasil/ 

Acessado em: 01 jul. 2019.  

 73UNITED NATIONS. Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra mujeres y niñas. Disponível em 

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes. Acessado em: 

01 jul. 2019. 

 74NAÇÕES UNIDAS BRASIL. CEPAL: 2,7 mil mulheres foram vítimas de feminicídio na América Latina e 

Caribe em 2017. Disponível em: https://nacoesunidas.org/cepal-27-mil-mulheres-foram-vitimas-de-feminicidio-

na-america-latina-e-caribe-em-2017/. Acessado em: 01 de jul. 2019.        

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/feminicidio/capitulos/qual-a-dimensao-do-problema-no-brasil/
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes
https://nacoesunidas.org/cepal-27-mil-mulheres-foram-vitimas-de-feminicidio-na-america-latina-e-caribe-em-2017/
https://nacoesunidas.org/cepal-27-mil-mulheres-foram-vitimas-de-feminicidio-na-america-latina-e-caribe-em-2017/
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pelo Fórum de Segurança Pública o Brasil alcançou a marca de 4.936 mulheres assassinadas 

no país, aproximadamente 13 assassinatos por dia75. 

  A pesquisa descreve ainda que houve um crescimento expressivo de 30,7%no número 

de homicídios de mulheres no período de 2007-2017, assim como houve um aumento de 6,3% 

no ano de 2019 se comparado com 2018. Entre os anos de 2007-2017 houve aumento de 

20,7% na taxa nacional de homicídios de mulheres, que passou de 3,9 para 4,7 mulheres 

assassinadas por grupo de 100 mil mulheres. No mesmo período, houve crescimento da taxa 

em 17 Unidades da Federação. No recorte que vai de 2012 a 2017, foi observado aumento de 

1,7% na taxa nacional e um aumento maior ainda de 5,4% no último ano, período em que se 

verificam taxas ascendentes em 17 unidades federativas em relação a 2016 76. (Vide TABELA 

1 do Anexo 1). 

 Os dados ainda são bastante imprecisos com relação ao número de feminicídios. A 

pesquisa comprovou um dado bastante interessante quanto ao registro de feminicídios pelas 

polícias. De acordo com a pesquisa não há como saber se os registros das Polícias podem 

embutir alguma subnotificação, em função da não imputação do agravante de feminicídio ao 

crime de homicídio. Aliam-se ainda os casos que não são denunciados às autoridades públicas 

e de saúde. 

 Nesse sentido, os dados apontados pelo IPEA traçam o perfil de homicídios segundo o 

local de ocorrência do fato, uma vez que a maioria das mortes violentas intencionais ocorre 

dentro das residências e praticados por conhecidos das vítimas (CERQUEIRA, 2014). De um 

total de homicídios contra mulheres, 28,5% ocorrem dentro da residência. 

 Entre os anos de 2012 e 2017 houve o crescimento de 1,7% na taxa de homicídio de 

mulheres. Quando esses dados foram desagregados, constataram-se dois comportamentos 

distintos. Houve uma redução de 3,3% dos números de homicídios que ocorreram fora da 

residência, enquanto houve aumento de 17,1% no crime cometido dentro de casa. Esse 

aumento de homicídios de mulheres muito possivelmente está relacionado ao aumento do 

número de feminicídios. O número de homicídio dentro das residências com o uso de arma de 

fogo aumentou 29,8% no período retratado 77. (Vide Tabela 2 do Anexo 1). 

 
 75IPEA-INSITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA. Atlas da violência 2019. Brasília: Rio de Janeiro: São Paulo, IPEA, FBSP, 2019.  
76 Ibidem, p.36. 
77Op. Cit. p.41. 
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 O Dossiê Mulher78 apresentou os números da violência contra a mulher no Estado do 

Rio de Janeiro, tendo como referência o ano base de 2018. Com relação ao homicídio doloso, 

350 mulheres foram vítimas, dos quais 9% delas tinham entre 0-9 anos, 28% entre 18-29 

anos, 36% entre 30-59 anos e 60 anos ou mais representou 8%. O perfil étnico das vítimas foi 

de 59% de mulheres pardas e negras, 33% de mulheres brancas e 8% de outros grupos étnicos 

ou não informados. 

 No que tange ao crime de feminicídio ocorreram 71 feminicídios e 288 tentativas. 

Desses casos 62% ocorreram dentro da residência da vítima e 56% dos autores eram 

companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Os números de estupros que ocorreram 

apenas no Estado também são alarmantes. Foram registrados 4.543 estupros, dos quais 44% 

envolviam agressores que conviviam com a família e 70% das vítimas eram menores de 

idade79. 

 Os índices de violência são tão preocupantes que a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH), órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos (OEA) 

encarregado da promoção e proteção dos direitos humanos no continente americano, emitiu 

um comunicado a imprensa expressando a sua preocupação com os números estarrecedores de 

assassinatos de mulheres por motivo de estereótipo de gênero. O comunicado emitido em 

fevereiro de 2019 aponta que pelo menos 126 mulheres foram mortas no Brasil e 67 sofreram 

tentativas desde o início de 2019 até a data do comunicado80. 

 A CIDH cobrou do Estado brasileiro ações medidas mais efetivas e abrangentes que 

contribuam para a prevenção, esclarecimento das mortes e punição dos responsáveis pelos 

homicídios contras as mulheres, uma vez que na maioria dos casos as mulheres assassinadas 

já haviam denunciado seus agressores por violência doméstica e/ou outras tentativas de 

homicídio. Além disso, cobrou mais garantias de proteção, bem como reparação integral a 

todas as vítimas.      

 
 78 O Dossiê Mulher é um relatório elaborado pelo Instituto de Segurança Pública do Governo do Estado do Rio 

do Rio de Janeiro abordando os principais delitos cometidos contra a mulher, como a lesão corporal dolosa, a 

ameaça, o atentado violento ao pudor, o estupro, o homicídio doloso e a violência doméstica. Esse Dossiê tem 

como referência o ano base de 2018. Disponível em: http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/Mulher.html. Acessado 

em: 01 de jul. 2019.   

 79ISP - INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, Dossiê Mulher. Rio de Janeiro, ISP, 2018. Disponível em: 

<http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/Mulher.html>. Acessado em 01 jul. 2019.    

 80CIDH – COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CIDH expressa sua profunda 

preocupação frente à alarmante prevalência de assassinatos de mulheres em razão de estereótipo de gênero no 

Brasil. Disponível em: https://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2019/024.asp. Acessado em: 01 de jul. 2019. 

  

http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/Mulher.html
http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/Mulher.html
https://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2019/024.asp
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 É de se verificar que embora o país já tenha tipificado o crime de feminicídio e 

sancionado a Lei Maria da Penha que visa garantir a proteção da mulher contra a violência 

doméstica e familiar, os números apontados neste trabalho demonstram que, com o passar dos 

anos, as diversas formas de violência contra a mulher, em números absolutos, só aumentaram. 

Em números relativos é possível apontar, inclusive, que os feminicídios são muito mais 

incidentes entre mulheres negras ou pardas, conforme apontou a pesquisa de Jackeline 

Aparecida Ferreira Romio (2017)81. Essa discrepância entre o número de mortes de mulheres 

negras em relação às mulheres brancas por questão de gênero será mais bem debatida no 

capítulo a seguir. 

 

2.  FEMINICÍDIO E FEMINICÍDIO NEGRO 

 

 O Feminicídio é a expressão máxima da violência de gênero perpetrada contra a 

mulher, apenas por ser mulher. Estima-se que em todo o mundo aproximadamente metade das 

mulheres vítimas de homicídios foi morta por parceiro íntimo ou membro da sua família. A 

casa foi o local mais comum de ocorrência dessas mortes. A socióloga Eleonora Menicucci 

aponta que feminicídio é o crime de ódio e o seu conceito teria surgido na década de 1970, 

para dar visibilidade à morte violenta de mulheres resultante da discriminação, opressão, 

desigualdade e violência sistemática: 

 

“Essa forma de assassinato não constitui um evento isolado e nem repentino ou 

inesperado. Ao contrário: faz parte de um processo contínuo de violências, cujas 

raízes misóginas caracterizam-se pelo uso de violência extrema. Inclui uma vasta 

gama de abusos, desde verbais, físicos e sexuais, como o estupro, e diversas formas 

de mutilação e de barbárie”. 82 
 

 Uma pesquisa realizada pela ONU em 2013 aponta uma tendência geral de queda do 

número de homicídios praticados contra os homens, em descompasso com o de homicídio de 

mulheres que na grande maioria dos países apresentou dados ascendentes.  

 
 81ROMIO, J.A.F. Feminicídios no Brasil, uma proposta de análise com dados do setor de saúde. Tese 

(Doutorado em demografia) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas – São 

Paulo, 215p, 2017.  

 82INSITUTO PATRÍCIA GALVÃO; FUNDAÇÃO ROSA LUXEMBRUGO. Feminicídio#invisibilidade mata. 

São Paulo. 2017.  p.9 Disponível em: https://assets-institucional-

ipg.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/2017/03/LivroFeminicidio_InvisibilidadeMata.pdf. Acesso em: 01 de jul. 

2019.  

https://assets-institucional-ipg.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/2017/03/LivroFeminicidio_InvisibilidadeMata.pdf
https://assets-institucional-ipg.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/2017/03/LivroFeminicidio_InvisibilidadeMata.pdf
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 O Brasil pode ser descrito como um dos países em que os dados de violência contra a 

mulher só ascenderam desde 1980 até 2019. De acordo com o Mapa da Violência (ONU 

MULHERES, 2015)83 106.093 brasileiras foram vítimas de assassinato entre os anos de 1980 

e 2013. Se considerado apenas o período de 2003 até 2013, houve um aumento de 21% de 

vítimas do sexo feminino, passando de 3.937 para 4.762 as vítimas de feminicídio. Já o Atlas 

da violência de 2019 aponta que no Brasil houve um crescimento significativo de 30,7% no 

número de homicídios de mulheres durante a década de 2007-2017. Ainda o Dossiê Mulher 

2019 aponta que a cada cinco dias uma mulher foi vítima de feminicídio no estado do Rio de 

Janeiro em 2018, sendo que os autores em 56,4% foram os companheiros ou ex-companheiros 

e em 62% dos casos o local da ocorrência foi a residência.   

 As pesquisas apontam que a violência contra mulher em suas mais variadas formas 

não define local, faixa etária, etnia ou classes sociais. A origem desses tipos de violência 

centra-se nas relações desiguais de poder entre homens e mulheres que estruturam as 

sociedades sobre as bases do patriarcado. Aponta Saffiotti (1995) no que tange às mulheres, às 

mudanças nos arranjos familiares e a sua ampliação familiar, a violência aparece como um 

método de controle centrada na ideologia patriarcal que atravessa instituições seja ela a escola 

ou a família84.               

 Foi a partir dessa conjuntura de altos índices de violência contra a mulher e os debates 

desenvolvidos pelos movimentos feministas sobre o tema que transformaram o feminicídio 

em categoria sociológica e, posteriormente, com as tipificações nas legislações penais dos 

países latino-americanos em categorias jurídicas.  

 Assim, sobre a conceituação do Feminicídio, respeitada a divergência conceitual, 

optou-se pela definição apontada por Lagarde por abarcar o assassinato de meninas e 

mulheres como parte da violência de gênero, cuja responsabilidade recai inclusive sobre o 

Estado em virtude de sua negligência, caracterizando-se crime de lesa-pátria85. 

 

 

 
 83O Mapa da Violência é uma coletânea de estudos publicada desde 1998 sobre violência no Brasil. O 

pesquisador responsável pelas pesquisas é o sociólogo Júlio Jacobo Waiselfisz. Inicialmente contou com o apoio 

da UNESCO e atualmente as pesquisas são realizadas pela FLASCO (Faculdade Latino-americana de Ciências 

Sociais).    

 84SAFFIOTTI, Heleieth I. B. Primórdios do conceito de gênero. Cadernos Pagu (12). Campinas: Núcleo de 

Estudos de Gênero – Pagu/Unicamp, 1999. p. 156.158. 
85LAGARDE, Marcela., 2008. p. 216-217.  
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 2.1 ASPECTOS GERAIS  

  

 Com relação a categoria sociológica do feminicídio, Gomes (2015) desenvolve um 

trabalho essencial a partir da análise da produção bibliográfica existente na América Latina. 

De acordo com a pesquisadora, destacam-se três grandes perspectivas sobre o feminicídio que 

se distinguem, mas não se excluem: 1) genérica, que considera um conjunto de mortes 

violentas em razão do gênero - aquelas decorrentes de aborto inseguro, de práticas de 

mutilação genital, a mortalidade materna, ou seja, toda morte de uma mulher onde o descaso e 

a omissão em razão do gênero sejam evidentes; 2) Específica, que se centra em identificar que 

o sexismo foi a causa essencial para a morte, para além dos motivos aparentes (ciúmes, brigas 

e violência urbana). Os estudos dessa perspectiva buscam identificar a especificidade destes 

assassinatos, para sua melhor compreensão e 3) Judicializadora, nessa corrente o debate gira 

em torno das possibilidades e/ou necessidades, limites e argumentos favoráveis, ou contrários, 

a resposta do Estado como fenômeno penal 86.  

 A análise de Gomes ao destrinchar as várias correntes que abarcam o feminicídio foi 

importante para a judicialização do delito. A corrente judicializadora recortou o objeto do 

crime, o bem jurídico que se pretendeu proteger que é a vida. 

 De acordo com Pires (2018) 87 dezesseis países da América Latina, incluindo o Brasil, 

têm o feminicídio em suas legislações penais. O texto da lei difere de país para país, ainda que 

obedeçam as diretrizes das convenções internacionais dos Direitos Humanos como a Cedaw 

(BRASIL, 2002) e A Convenção de Belém do Pará (Brasil, 1996), pois têm em comum, em 

tese, a possibilidade de penas mais altas se comparada com outras formas de homicídios.   

 A categoria ganhou bastante repercussão na América Latina a partir das denúncias de 

assassinatos de mulheres em Ciudad Jaurez, no México. De acordo com Pasinato (2011), 

desde os anos de 1990 ocorrem práticas de violência sexual contra a mulher, torturas, 

desaparecimentos e assassinatos de mulheres com a conivência do Estado e consequente 

impunidade dos criminosos88. Por outro, embora tenha sido o caso que mais gerou 

repercussão sobre o crime de feminicídio na América Latina, Rita Laura Segato (2006) aponta 

 
 86GOMES, Isabel Solysko. Feminicídios e Possíveis Respostas Penais: Dialogando com o feminismo e o Direito 

Penal. Periódico do núcleo de Estudos e pesquisas sobre gêneros e Direito. Direitos Humanos e Políticas 

públicas sobre gênero. n. 1, ano 2015,  p. 191-192 . 

 87PIRES, A. A. O feminicídio no Código Penal Brasileiro: Da nomeação feminista às práticas jurídicas no 

plenário do Júri. Dissertação (Mestrado em Direito)/UNB. Brasília, 2018. p.22.  
88PASINATO, Wânia. “Feminicídios” e as mortes de mulheres no Brasil. Cadernos Pagu, jul./dez. 2011, p.221.  
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que Ciudad Juarez, no México, não serve para explicar o delito em outras regiões, como os 

assassinatos de mulheres que ocorreram em Cipoletti, na Argentina e em Recife, no Brasil, 

onde houve novos padrões de feminicídio89.  

 Outro marco importante para os estudos sobre a violência de gênero são os 

instrumentos normativos, tratados, convenções e recomendações internacionais. Esses acordos 

internacionais foram importantes para ratificarem e sustentarem as diversas legislações que 

tipificaram o crime de feminicídio na América Latina, dentre eles a Declaração de Viena sobre 

a Eliminação da Violência contra as mulheres.  

 De acordo com a ONU Mulheres (2016, p.46) a Conferência Mundial do Ano 

Internacional da Mulher (Cidade do México, 1975) representou o marco inicial na construção 

dos direitos das mulheres na agenda mundial de Direitos Humanos. A conferência aprovou um 

plano de ação para nortear diretrizes governamentais e da comunidade internacional a fim de 

promover a igualdade plena de gênero e a eliminação da discriminação em razão de gênero. 

Além disso, a conferência deu força à proposta da Comissão Sobre a Situação da Mulher 

(1972) em organizar um tratado que conferisse força de lei à Declaração sobre a Eliminação 

da Discriminação contra a Mulher.   

  Dessa forma a Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Mulheres - CEDAW (sigla inglesa, 1979) ou Convenção das Mulheres deu início a 

legislação internacional sobre o direito das mulheres ao ser adotada pela Assembleia Geral da 

ONU. A Cedaw é dividida em seu preâmbulo, que faz referência à Carta das Nações Unidas, e 

30 artigos, apresentando duas frentes de propostas: a promoção dos direitos da mulher na 

busca da igualdade de gênero e repressão a quaisquer discriminações de gênero nos Estados-

parte. 

 Segundo Silvia Pimentel90 o Comitê CEDAW utiliza três mecanismos para monitorar 

o exercício efetivo dos direitos das mulheres nos Estados-parte: a análise de relatórios 

apresentados periodicamente pelos Estados-parte, com a elaboração de observações e 

recomendações específicas; Preparação de Recomendações Gerais que buscam interpretar os 

direitos e princípios previstos na Convenção.  

 
 89SEGATO, Rita Laura. Que és un feminicídio. Notas para um debate emergente. Série Antropología, 401, 

Brasília-DF, Universidade de Brasília, 2006. p.3.  

 90Silvia Pimentel é membro do Comitê sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher 

(Comitê CEDAW da ONU).  
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 O Brasil ratificou a CEDAW em 1984, com algumas reservas e em 2002 ratificou o 

Protocolo Facultativo, conhecido como Protocolo Adicional. O texto versa sobre o Comitê 

Cedaw e a sua competência para receber relatórios dos Estados-Partes. 

 É importante ressaltar que embora seja um marco no que tange às legislações 

internacionais acerca do direito das mulheres, o CEDAW apresenta algumas limitações. De 

acordo com Kyrillos (2018) a primeira se refere à dificuldade de aceitação por parte dos seus 

Estados que são membros da ONU, devido a especificidade das leis de cada Estado e, 

segundo, a ausência total de menção à violência contra as mulheres, em especial à violência 

doméstica91. Essas limitações são graves na medida em que os índices de violência doméstica 

no país são altíssimos e, principalmente, por que na maioria dos casos em que ocorre o crime 

de feminicídio, existe o antecedente da violência doméstica92. 

 A violência contra a mulher só foi especificadamente tratada na Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – Convenção de 

Belém do Pará (1994). Adotada em 1995 pela Assembleia Geral da Organização dos Estados 

Americanos, a Convenção conceitua a violência contra as mulheres, reconhecendo-a como 

uma violação aos direitos humanos, e estabelece deveres aos Estados-membros, com o 

objetivo de criar condições reais de rompimento com o ciclo de violência identificado contra 

mulheres em escala mundial. Em seu art. 1º define: 

 

“Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra a mulher 

qualquer ato ou conduta baseada  o gênero, que cause morte, dano ou sofrimento 

físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera 

privada 93”. 
  

 Não se pode perder de vista que a Convenção de Belém do Pará ao esclarece ainda a 

repudia a violência perpetrada ou tolerada pelo Estado e seus agentes (art. 2º, c) e no capítulo 

 
 91KYRILLOS, G.M. Os direitos humanos das mulheres no Brasil a partir de uma análise interseccional de 

Gênero e raça sobre a eficácia da Convenção para a Eliminação de todas as formas da Discriminação contra a 

Mulher (CEDAW). Tese (Doutorado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina– Santa Catarina, p 

77, 2018.  

 92De acordo com a 2ª edição da pesquisa “Visível e Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil” realizada pelo 

FMSP e pela Datafolha, tendo como base o ano de 2018, 42,6% das mulheres jovens com idades entre 16 e 24 

anos sinalizaram ter sofrido algum tipo de violência. Dentre as mulheres com mais de 60 anos, esse percentual é 

de 13,6%, o que denota que a violência doméstica e familiar contra a mulher atinge mulheres de todas as faixas 

etárias.   

 93SENADO FEDERAL. Decreto nº 1.973, de 1º de agosto de 1996. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1973.htm. Acessado em 01 jul. 2019.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1973.htm
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destinado aos direitos protegidos o direito a ser livre de todas as formas de discriminação (art. 

6º, a). 

 A Constituição de 1988 representou um marco jurídico na conquista dos direitos das 

mulheres em vários aspectos. Em especial estabeleceu a igualdade entre homens e mulheres 

em geral (art. 5º, I). No art. 226,§8 faz referência à violência, ao tratar de assegurar a 

assistência à família, criando mecanismos de inibição da violência de gênero.  

 Não há que se entender como em demasia, a observação de que a Carta constitucional 

ser tornou uma das obras mais inovadoras no que tange à situação legal da mulher. Todavia, 

não foi suficiente para promover mudanças nas práticas discriminatórias e misóginas. 

 O Brasil ratificou a Convenção Americana em 1992 e concordou com a jurisdição da 

Corte Interamericana em 1998, se submetendo à Competência da Comissão Interamericana e 

da Corte Interamericana, ação essencial para a construção de uma legislação internacional na 

luta pelos direitos humanos. As decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos foram 

definidas no Pacto de São José da Costa Rica, em 1978, do qual o Brasil foi signatário. Foi a 

partir desse compromisso que Maria da Penha pode formalizar a denúncia de tentativa de 

homicídio e violência doméstica perpetrada pelo marido, ação que já havia durado mais de 

uma década no Brasil sem que o réu sofresse algum tipo de condenação.  

 O caso de Maria da Penha é considerado um marco na história dos direitos das 

mulheres no Brasil, pois o Estado foi condenado pela OEA por negligência e omissão em 

relação à violência doméstica, sendo recomendada a criação de uma legislação específica que 

tratasse especificadamente da violência doméstica. 

 A tipificação da violência doméstica só foi ocorrer em agosto de 2006 com a criação 

da Lei nº 11.340, A Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 22 de setembro de 2006. 

Esse diploma legal representou grande conquista na luta contra todas as formas de violação 

aos direitos da mulher. De acordo com Soares (2005) dentre as inovações da Lei, se destacam 

a tipificação e definição da violência doméstica e familiar contra a mulher; estabelece as 

formas da violência doméstica contra a mulher como física, psicológica, sexual, patrimonial e 

moral; ficam proibidas as penas pecuniárias (pagamento de multas ou cestas básicas); além da 

criação das medidas protetivas, dentre outras94. Embora não esteja isenta de críticas, 

 
 94SOARES. B.M. Enfrentando a Violência contra a Mulher. Orientações Práticas para Profissionais e Voluntários 

(as). Disponível em: 

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/nucleos/pro_mulher/manual_enfrentando_violencia.pdf.. Acessado em 01 jul. 

2019. 
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principalmente por seguir o mito da tutela penal, a partir da Lei Maria da Penha uma nova 

política de enfrentamento à violência contra a mulher foi adotada pelo Estado brasileiro. 

 Com todo o avanço da Lei Maria da Penha e, posteriormente, com a reforma 

legislativa realizada na seara dos crimes sexuais, Lei nº 12.015/2009, que estabeleceu como 

bem jurídico a dignidade sexual, os índices de violência sexual e doméstica não diminuíram.    

Por essa conjectura, o Congresso Nacional em 2012 aprovou uma Comissão Parlamentar 

Mista de Inquérito (CPMIVCM, 2012)95 com a finalidade de investigar a situação da 

violência contra a mulher no Brasil, usando como base os dados do Mapa da violência 2012: 

Homicídios de Mulheres (WAISELFISZ, 2012) 96.  De acordo com o relatório desse último, 

92 mil mulheres foram assassinadas no Brasil nos últimos 30 anos. 

 Um dos objetivos da CPMIVCM foi investigar as denúncias de omissão do poder 

público em relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para a proteção das 

mulheres em situação de violência. A metodologia da pesquisa centrou-se na inquirição de 

autoridades públicas, especialistas no tema e a realização de diligências aos serviços públicos 

de atendimento a mulheres em situação de violência. 

  De acordo com o relatório, apenas no Estado do Rio de Janeiro foram registrados 388 

homicídios de mulheres em situação de violência Doméstica e familiar, ou seja, uma média de 

32 homicídios por mês. Já os números da violência doméstica apontam que foram instaurados 

51.471 inquéritos policiais, porém foram oferecidas apenas 7.327 denúncias ao Ministério 

Público, o que aponta uma alta incidência na desistência de prosseguimento com ação penal 

97.  

 Ressalta-se que essas pesquisas passam por uma problemática estrutural, o que 

dificulta a apresentação de números mais reais. Até pouco tempo as pesquisas usavam como 

dados a rede de Saúde ou da Segurança Pública, não havia nenhuma legislação que obrigasse 

a distinção dos homicídios em face do contexto discriminatório de gênero, o que resulta em 

 
 95O relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência Contra a Mulher está disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-

parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-mulheres. Acesso em 02 jul. 2019.   

 96WAISELFISZ, J.J. Mapa da violência 2012. Atualização: Homicídios de mulheres no Brasil. Disponível em: 

https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2012/MapaViolencia2012_atual_mulheres.pdf. Acessado em: 02 jul. 

2019.   

 97A pesquisa realizada pelo Mapa da Violência de 2012 usou o ano base de 2010. Para chegar ao cálculo das 

taxas dos estados e município foram utilizados os Censos demográficos do IBGE e estimativas intercensitárias 

disponibilizadas pelo DATSUS que utilizou as seguintes fontes: 1980,1981 e 2000 (IBGE/Censos demográficos); 

1996 (IBGE/Contagem Populacional); 1981-1990,1992-1999 e 2001-2006 (IBGE/DATSUS) e 2007-2010 

(UNFPA/IBGE).   

https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-mulheres
https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-mulheres
https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2012/MapaViolencia2012_atual_mulheres.pdf
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poucas informações sobre o crime de feminicídio. Alia-se a essa conjuntura a quantidade de 

denúncias de violência domiciliar e/ou familiar que se quer chegam ao Ministério Público por 

desistência das vítimas, o que na prática, talvez, evitasse um número considerável de 

feminicídios, uma vez que, no Brasil, a principal forma de feminicídio é o íntimo.  

 Oportuno se toma dizer que a literatura empregou algumas modalidades reconhecidas 

ao feminicídio. Dentre estas categorias, algumas abarcam a forma mais praticada de violência 

contra as mulheres, como a violência nas relações íntimas de afeto, nas relações familiares e a 

violência sexual. Em anexo segue algumas dessas classificações tratadas por Menicucci 

(2016) no relatório para as Diretrizes Nacionais Feminicídio, Investigar, Processar e julgar DE 

2016 (Vide QUADRO 1 do Anexo 1).   

 Entre os tipos de modalidades apresentadas, como já mencionado, o principal tipo de 

feminicídio é o íntimo. De acordo com Waiselfisz (2015) dos 4.072 assassinatos de mulheres 

registrados em 2013 no Brasil, 50,3% foram cometidos por familiares e desses 33,2% 

praticado pelo parceiro ou pelo ex. O Atlas da Violência (IPEA/FBSP) de 2019 aponta que 

entre 2012-2017 houve um aumento de 17,1% nos homicídios que aconteceram dentro de 

casa.  

 Por fim, entre os resultados do relatório da CPMIVCM, o mais relevante no que tange 

à erradicação da violência contra a mulher, foi recomendar a necessidade de criminalização do 

feminicídio. A discussão legislativa culminou, entre outras propostas, com a elaboração do 

Projeto de Lei do Senado nº 292/2013. O texto final98 definiu a caracterização do crime de 

feminicídio; acrescentou-se uma causa de aumento de pena que incidiria sobre o crime 

praticado durante a gestação ou três meses após o parto; contra menores de 14 anos ou maior 

de 60 anos (ou na presença de ascendente ou descendente) e incluiu o feminicídio no rol de 

crimes hediondos. 

 Neste sentido, o texto final da Lei nº 13.104/2015 foi promulgada com o seguinte 

texto: 

   Homicídio simples 

Art. 121. [...] 

Homicídio qualificado 

§ 2o [...] 

Feminicídio 

 
 98Uma das maiores críticas ao texto final da Lei se refere à definição dada ao termo feminicídio. No texto inicial 

foi utilizada a expressão “contra a mulher por razão de gênero”, o que na interpretação dos legisladores era muito 

abrangente. O texto final ficou com a expressão “contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”, uma 

notória redução da interpretação do conceito de gênero ao relacionar à condição exclusivamente feminina, 

limitando a aplicação da lei aos casos que envolvam o público LGBTQI+.    
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VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: 

[...] 

§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime 

envolve: 

I - violência doméstica e familiar; 

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 

[...] 

Aumento de pena 

[...] 

§7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for 

praticado: 

I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; 

II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com 

deficiência; 

III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima. 

Art. 2o O art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com a 

seguinte alteração: 

“Art. 1o  [...] 

I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de 

extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, 

§ 2o, I, II, III, IV, V e VI).” 

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 Quanto à atribuição do crime de feminicídio na qualidade de hediondo, está disposto 

no incido I do artigo 1º da Lei nº 8.072/90, conhecida como Lei de crimes hediondos. Os 

crimes classificados como hediondos têm a pena aumentada de 12 a 30 anos e não é admitida 

qualquer das formas de extinção de punibilidade previstas no artigo 107, inciso II do Código 

penal, assim como o prazo para progressão de pena por bom comportamento passa para 2/5 se 

o condenado for primário e 3/5 se for reincidente (Lei nº 11.4.64/2007).  

  

 2.2 O SISTEMA PENALISTA PARA MULHERES 

 

 Por todo o exposto, não é demais ressaltar a importância do movimento feminista na 

luta pela emancipação da mulher, para revelar a violência de gênero e ocupar espaços 

exclusivos. No que se refere ao Direito Penal não foi diferente.  

 No período de 1970 e 1980, em que a luta feminista contra a violência de gênero 

ganhava espaço, a Criminologia Crítica passava para uma tendência à minimização do sistema 

penal e discriminação das ofensas contra a moral sexual. Todavia, o aumento expressivo dos 

casos de violência sexual e doméstica fez que com que grupos feministas se organizassem 

para criação de instituições feministas de apoio a mulher vítima de violência.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121§2vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121§2a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8072.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8072.htm#art1i.
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 Segundo Andrade (1997) a criação de centros de acolhimento para mulheres vítimas 

de violência serviram para receber queixas específicas de violência de gênero apontando que 

os maus-tratos e a violência sexual contra as mulheres eram muito mais frequentes. Essas 

denúncias revelaram uma quantidade significativa de vítimas de violência que permanecia 

oculta, conduzindo a uma demanda pela publicização-penalização do privado. Em suas 

palavras a publicização-penalização seria: 

 

    “Explico-me. Isto significa que determinados problemas até pouco definidos como 

   privados, como a violência sexual no lar (doméstica) e no trabalho se converteram, 

   mediante campanhas mobilizadas pelas mulheres, em problemas públicos e alguns 

   deles se converteram e estão se convertendo em problemas penais (crimes), mediante 

   forte demanda neocriminalizadora” 99.  
    

 Essa onda de neocriminalização cogitando reformas penais ficou conhecida como 

“função simbólica” do Direito Penal que tem base no estado de emergência em que se 

encontra uma sociedade mergulhada na violência e na criminalidade.  O argumento das 

feministas para o uso da função simbólica era buscar uma discussão e conscientização pública 

do caráter nocivo da violência oculta contra a mulher100.  

 É interessante observar, todavia, que os discursos criminológicos sempre tiveram um 

caráter misógino. Conforme aponta Mendes (2017) a criminologia nasce com o Martelo das 

Feiticeiras que para ela deveria ser considerado o livro fundamental das modernas ciências 

penais ou criminais, pois é neste texto que se estabelece uma relação direta entre a feitiçaria e 

a mulher a partir de trechos do antigo testamento, dos textos da Antiguidade Clássica e de 

autores medievais. Ou seja, que a Inquisição foi uma manifestação orgânica101 de poder 

punitivo. Nos seus dizeres: 

 

“Esse discurso fundacional do discurso punitivo portava uma teoria criminológica 

que desqualificava qualquer um que colocasse em dúvida a ameaça que as bruxas 

representavam e, ao mesmo tempo, afirmava a inferioridade de quem delinque a 

partir de esteriótipos atribuídos a minorias sexuais. Daí a necessidade de deixar 

claro: (I) que existia um mal que ameaçava destruir a humanidade; (II) que os piores 

inimigos são os que duvidam da existência deste mal; (III) o mal é o resultado da 

vontade humana, não obedecendo a causas físicas ou mecânicas (legitimação do 

 
 99ANDRADE, V. R. P. de. Violência sexual e sistema penal: proteção ou duplicação da vitimação feminina? In: 

DORA, D. D. Feminino Masculino: igualdade e diferença na justiça. Porto Alegre: Sulina, 1997.p. 88.  
100Ibidem, p. 89.  

 101Essa definição foi feita por Zaffaroni e apresentada por Mendes (2017) De acordo com a autora, para 

Zaffaroni as formas inorgânicas são as que se manifestam sem discursos ou instituições que as sustentam de 

modo pretensamente coerente. Ibidem, p. 20.   
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castigo); (IV) a vontade humana de inclinar-se ao mal existe em pessoas 

biologicamente inferiores; (V) a inclinação ao mal é considerada geneticamente 

como uma predisposição; (VI) quem exerce o poder punitivo é imune ao mal; (VII) 

se o acusado confessa, ele é culpado, se não confessa, mente usando a força da 

própria maldade e (VIII) o mal de manifesta de incontáveis maneiras sendo 

impossível catalogar todas as suas manifestações” 102. 
 

 A escola clássica do Direito Penal surge com o pensamento criminológico ilustrado, 

essa seria uma “unidade ideológica” que se dá pelo seu inequívoco significado político e 

humanitário. Em síntese, era racionalizar o castigo, para que este fosse, ao mesmo tempo, um 

instrumento estatal destinado a fins sociais e um limite ao próprio Estado na relação com o 

seu cidadão103.  

 Contudo, não há qualquer iluminista que tenha se debruçado sobre a condição de 

repressão e perseguição às mulheres. Toda a proposta iluminista de liberdade e o garantismo 

penal da escola clássica não se aplicavam a condição feminina. Somente com as sufragistas é 

que essa realidade começou a mudar e foi delas, também, um dos passos mais importante para 

o surgimento dos vindouros movimentos feministas.  

 Já a criminologia moderna inaugurada por Cesar Lombroso e Enrico Ferri tenha 

positivado a criminologia, em nenhum momento criticou a ordem estabelecida. Pelo contrário, 

na obra La Donna Delinquente Lombroso consegue, no campo penal, e com a chancela da 

cientificidade, reunir o discurso jurídico, médico e moral consolidando a teoria atávica. 

Mendes aponta que “a mulher seria fisiologicamente inerte e passiva, mais adaptável e 

obediente as leis que os homens, todavia seriam amorais. Tais características não as 

impulsionavam para o crime, mas para a prostituição”. Assim, as mulheres seriam 

classificadas em criminosas natas, criminosas ocasionais, ofensoras histéricas, criminosas da 

paixão, entre outros. Por fim, a criminologia de Lombroso reafirmou antigas características 

criminosas com uma roupagem mais “científica” 104.  

 A criminologia crítica da Escola de Frankfurt é quem vai juntar análises empíricas 

com a teoria social e incluir os questionamentos sociais na pauta parte das ciências criminais. 

Nesse sentido, Mendes manifesta que para a criminologia crítica o sistema penal nasce com 

uma contradição, “afirma a igualdade formal entre os sujeitos de direito, mas convive com a 

desigualdade substancial entre os indivíduos que determina a maior ou menor chance de 

 
102MENDES. Soraia da Rosa. Criminologia Feminista: novos paradigmas. São Paulo: Saraiva jur, 2017. p.22-23.  
103Ibidem, p.29-30. 
104Ibidem, p.43 e 47.  
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alguém ser etiquetado como criminoso”. Foi a partir da criminologia crítica e da criminologia 

feminista que o sistema de justiça criminal se tornou o principal objeto criminológico. Nas 

palavras de Mendes: 

 

“A partir do desenvolvimento feminista da criminologia crítica, são promovidos 

estudos sobre as diferentes formas que o sistema de justiça criminal atua sobre a 

mulher, nos marcos da ideologia capitalista e patriarcal. E, como exemplo destes 

estudos, tem-se a análise teórica e empírica do funcionamento do sistema de justiça 

criminal relativamente à violência sexual [...] (MENDES, 2017 p.63).” 
     

 Mendes vai ao encontro de Andrade (1997) ao apontar que existe uma “dimensão 

ideológica ou simbólica” (invisível e difusa) do Sistema de Justiça Criminal, representado 

tanto pelas ciências criminais, quanto pelos operadores do sistema e pelo público enquanto 

senso comum punitivo. Essa dimensão simbólica (ideológica) do sistema judicial implicaria 

em justificar os discursos das ciências criminais que conjuntamente com o discurso da lei, 

tecem o fio de sua legitimação oficial. 

 A proposta do simbolismo penal é extremamente atraente para a perspectiva feminista, 

pois conta com um forte apelo legitimador. Todavia, para Andrade, a função e a lógica do 

sistema penal se baseiam na seletividade e na desigualdade características das sociedades 

patriarcais: 

 

“O sistema da justiça penal salvo situações contingentes e excepcionais, não apenas 

é um meio ineficaz para a proteção das mulheres contra a violência sexual como 

também duplica (respondendo ao interrogante formulado no título) a violência 

exercida contra ela e divide as mulheres, sendo uma estratégia excludente que afeta 

a própria unidade do movimento. Consequentemente, nenhuma das referidas vias da 

construção da igualdade e da diferença feminina podem buscar-se através do sistema 

penal. O que importa salientar, nesta perspectiva, é que (re)construir um problema e 

redimensioná-lo como problema social não significa que o melhor meio de 

responder a ele ou solucioná-lo seja convertê-lo, quase que automaticamente, em um 

problema penal (crime). Ao contrário, a conversão de um problema privado em 

problema social e deste em problema penal (como o assédio sexual) é uma trajetória 

de alto risco pois, regra geral, equivale a duplicá-lo; ou seja, submetê-lo a um 

processo que desencadeia mais violência e problemas do que aqueles que se propõe 

a resolver. Pois o sistema penal também transforma os problemas com que se 

defronta (ANDRADE, 1997, p.90)"105. 

 

     No mesmo sentido compreendeu Jesus e Grazzioti (2016) ao defenderem que a 

dogmática penal pode assumir uma conotação negativa se alienada da realidade onde deve ser 

 
 105ANDRADE, V. R. P. de. Violência sexual e sistema penal: proteção ou duplicação da vitimação feminina? In: 

DORA, D. D. Feminino Masculino: igualdade e diferença na justiça. Porto Alegre: Sulina, 1997.  
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aplicada o Direito Penal. Essa conotação negativa se materializa através de ações meramente 

retóricas do Estado, que têm efeito prático nulo ou insignificante. Eles chamaram chamara 

essa deturpação do Direito Penal de Direito Penal Simbólico106.     

 Esse simbolismo representaria a edição de leis em resposta ao clamor público 

mediante um fato criminoso de grande repercussão. A promulgação incontrolável de leis em 

resposta a essa cultura da emergência, se chocaria com o sistema de normas. Para os autores, a 

produção de leis sem um critério rigoroso que garanta sua efetiva e coerente aplicação daria a 

sensação de que medidas estariam sendo tomadas por parte do Estado, contudo, na prática o 

aumento da pena ou da criminalização da conduta não inibiria e muito menos sanaria os 

índices de criminalidade. Na verdade resultaria em uma ineficiência do Direito Penal 

 O simbolismo da Lei do Feminicídio foi importante para descortinar um tipo de crime 

que até a sua promulgação não era contabilizado ou era contabilizado como crime 

passional107. Para além, foi um importante avanço na conquista política de direitos para a 

mulher e trouxe à cena a real necessidade de se debater a desigualdade de gênero e 

desconstrução das bases do patriarcado.  

 Os críticos à Lei apontam que na prática o que ocorre é uma reprodução do sistema de 

desigualdade. A título de exemplo, pode-se citar a Lei Maria da Penha. Quando o Supremo 

Tribunal de Justiça (STJ) julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4424 

definindo que os crimes de lesão corporal leve perpetrados contra a mulher no ambiente 

familiar deveriam permanecer na esfera da Lei Maria da Penha e não na Lei nº 9.099/1995 

(Lei de criação dos juizados especiais criminais), decidiu que toda e qualquer espécie de 

crime praticado no ambiente familiar passava a ter representação do Ministério Público. Na 

prática as ações penais resultantes da aplicação da Lei Maria da Penha passariam a ser 

incondicionada. Para os críticos, esse posicionamento retirou da mulher a possibilidade de 

decidir sobre a representação do crime. Retirando, nesse sentido, qualquer protagonismo da 

 
 106JESUS, Mauricio Neves de; GRAZZIOTI, Paula Clarice Santos. Direito Penal Simbólico: o anti-Direito Penal 

Disponível Em: < http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/artigos/pdf/anti.pdf> Acessado em: 03 jul 2019. 

 107O crime passional está descrito no art. 121,§1 – 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de 

relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da 

vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Esse crime não se confunde com o crime de 

feminicídio, pois o agente pode ter a pena atenuada caso fique configurado um dos requesitos elencados 

anteriormente. Na prática o crime passional culpabiliza a vítima. O que se percebeu a partir das pesquisas 

realizadas é que muitas mulheres que foram mortas não tinham sequer a capacidade de se defenderem. Somado a 

isso, existe ainda o histórico de violência doméstica.  
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mulher no processo que manteria a posição da mulher passiva, inferiorizando-a, uma vez que 

não pode decidir por ela mesma. 

 Os críticos apontam ainda que os movimentos feministas não perceberam que a 

promessa de visibilidade é falsa. Visto que o direito penal, em vez de promover um debate 

sério sobre o tema, contribui para a manutenção da realidade. O sistema penal aponta Karam 

(2004), enquanto ação monopolizadora, não só oculta as estruturas desiguais e opressoras, 

como impede que sejam adotas políticas mais eficazes no trato da questão108.    

 Outra crítica relacionada ao simbolismo penal está na compreensão de que o sistema 

jurídico é androcêntrico. Esse androcentrismo estaria caracterizado na tradição liberal, 

influente na ótica da filosofia do direito que é capaz de tornar a dominação de homens 

invisível e legítima, adotando o ponto de vista masculino no direito e reproduzindo na 

sociedade. A autora Sinara Gumieri Vieira (2013) aponta: 

 

   “A sofisticação desse mecanismo faz com que o androcentrismo prescinda de leis que 

   o assegurem – embora a subordinação legal das mulheres em termos formais tenha 

   sido e ainda seja amplamente empregada em diversos sistemas jurídicos. Para tanto, 

   basta apenas que o direito não se preste a questionar as desigualdades de gênero 

   cotidianamente reproduzidas. Assim, o direito opera para que o gênero seja vivido 

   como ontologia e não como epistemologia, como produto de construção sociocultural” 

   109.   

 

 Se por um lado existe uma demanda por parte dos movimentos feministas de dar 

visibilidade às lutas de segmentos minoritários, por outro lado a estrutura androcêntrica do 

sistema jurídico lança dúvidas sobre a sua capacidade enquanto meio idôneo de transformação 

da desigualdade de gênero. Conforme Vieira, a necessidade da força simbólica do direito 

penal diz respeito à necessidade de disputa do senso comum, da formação de opiniões e da 

socialização que, mantidas como estão, apenas reproduzem as desigualdades de gênero (2013, 

p.5). 

 É exatamente neste ponto que recai a crítica de Larrauri (1992). A autora é categórica 

em dizer que ao recorrer ao direito penal não só é ineficaz, dada a sua incapacidade de 

 
 108KARAM, Maria Lúcia. Pela abolição do sistema penal. In: Curso livre de abolicionismo penal. 1ª Ed. Rio de 

Janeiro: Revan, 2004. p. 69-107.  

 109VIEIRA, S. G. Discursos judiciários sobre homicídios de mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar: ambiguidades de um acionamento feminista do direito penal. 2013. Disponível em: 

<http://estatico.cnpq.br/portal/premios/2013/ig/pdf/ganhadores9edicao/Cat_Graduado/SinarGumieri.pdf>. 

Acessado em 02 jul. 2019, p.4. 

http://estatico.cnpq.br/portal/premios/2013/ig/pdf/ganhadores9edicao/Cat_Graduado/SinarGumieri.pdf
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cumprir as funções de prevenção geral e específica que o fundamentam, como também se 

baseia em uma má apreciação da relação entre direito penal e sociedade. Esse modelo 

simplista que se pensa sobre o direito penal ser capaz de fixar novos valores e difundi-los 

socialmente vai ao encontro com o que Michel Foucault (1999) denomina de economia do 

poder de punir, na medida em que a racionalidade do direito penal se orientaria não por uma 

elevação moral da sociedade, mas sim pela manutenção de um regime disciplinar difuso e de 

uma gestão produtiva e despolitizante das ilegalidades110.  

 Por fim, a percepção de parte dos doutrinadores é de que o discurso feminista quando 

opta pela criminalização acaba mergulhada na reprodução da mesma matriz sexista que 

condena. Ao buscar autonomia da opressão masculina, acaba por recorrer à proteção de um 

sistema jurídico fortemente sexista.     

    

 2.3 FEMINICÍDIO NEGRO: A MULHER QUE MORRE MAIS É A NEGRA 

 

 Como já relatado, o crime de feminicídio, assassinato de uma mulher pela condição de 

mulher, por motivo de ódio, desprezo ou sentimento de perda de autoridade sobre a mulher foi 

catalisadora de vários movimentos feministas nas décadas de 1970 e 1980. Nesse período, a 

pauta principal desses movimentos, tanto em contextos nacional e internacional, foi à 

violência contra a mulher expressa, principalmente, na sua forma extremada. Conforme dados 

oficias do Observatório de igualdade de gênero da Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe (CEPAL) ao menos 2.795 mulheres foram assassinadas em 2017 por razões 

de gênero em 23 países que compõem a comissão. 

  No contexto da América Latina, O Brasil ocupa a liderança na lista de feminicídios 

com 1.133 vítimas no ano de 2017. Em El Salvador a taxa para cada 100 mil feminicídios 

chega 10,2. Em 2016 Honduras registrou 5,8 feminicídios para cada 100 mil mulheres, 

números semelhantes apareceram também em Guatemala, República Dominicana e Bolívia, 

com taxas de 2 ou mais de feminicídios. Apenas, Panamá, Peru e Venezuela tiveram taxas 

inferiores a 1 para cada 100 mil mulheres na região.  

 
 110VIEIRA, S. G. Discursos judiciários sobre homicídios de mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar: ambiguidades de um acionamento feminista do direito penal. “apud”. LARRAURI, Elena. La crisis de 

la criminología crítica. In: La herencia de la criminología crítica. Madri: Siglo Veintiuno Editores, 1992. p. 192-

244. 
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 Nesta conjectura, um grupo específico de mulheres aparece como as maiores vítimas 

da violência de gênero em toda a América Latina: a de mulheres negras. As pesquisas 

apontaram que esse grupo especifico sofre com uma combinação de múltiplas formas de 

discriminação. Essa combinação engloba além da questão de gênero, raça, etnia, identidade 

sexual, racismo e classe social. 

 O CEPAL (ONU) elaborou em 2018 o relatório Mulheres Afrodescendentes na 

América Latina e no Caribe: Dívidas de igualdade expondo o panorama das diversas 

desigualdades que as mulheres afrodescendentes da região experimentam. O objetivo 

principal foi contribuir com a discussão sobre políticas que procurem eliminar todas as formas 

de discriminação. Uma perspectiva interseccional de gênero foi adotada, a fim de viabilizar as 

diferenças sociais, econômicas, educacionais, de saúde e de outro tipo em relação aos homens 

afrodescendentes e aos homens e mulheres não afrodescendentes 111. 

  Este capítulo seguirá a lógica semelhante à adotada pelo CEPAL, ao abordar o estudo 

sobre feminicídio negro a partir da perspectiva interseccional de violência de gênero, raça, 

etnia e racismo. Terá como referencial teórico as obras de Michael Foucault, uma vez que o 

mundo jurídico produz discursos com o efeito de verdade, sendo esta necessária ao campo da 

subjetividade. Pode-se dizer que esta é a parte mais central desse trabalho, cujo objetivo 

principal é desvelar os crimes de violência perpetrados contra a mulher negra, em especial o 

crime de feminicídio. 

 

 2.4 A QUESTÃO DAS INTERSECCIONALIDADES 

 

 Cumpre observar, preliminarmente, alguns conceitos de complexa definição. Entende-

se que trabalhar com a violência de gênero, em especial, as mulheres demanda um olhar mais 

amplo sobre os mais variados contextos. Essa necessidade de ampliar o olhar da pesquisa vem 

da complexidade dos próprios atores. Nesse sentido, o conceito de mulher, já definido no 

capítulo anterior, é compreendido a partir de dois vieses: um caráter mais universal, 

inaugurado por Simone de Beauvoir,; e um caráter mais individual, ainda que dentro dessa 

universalidade, defendido por Tilly, que acredita na multiplicidade de facetas femininas. 

 
 111NAÇÕES UNIDAS BRASIL. CEPAL: Mulheres Afrodescendentes na América Latina e no Caribe: Dívidas 

de igualdade. 2018.  Disponível em: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44171/S1800726_pt.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

Acessado em: 02 de jul. 2019.  

https://repositorio.cepal.org/
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Ressalta-se que essas percepções não são opostas e nesse trabalho serão percebidas como 

sinônimas. 

 No mesmo sentido segue o conceito de gênero. Para este trabalho foram escolhidas as 

teóricas Joan Scoat, Judith Butler e Dona Haraway. O tema também foi retratado no capítulo 

anterior, mas que se faz necessário trazê-lo, novamente, agora sobre a questão da 

interseccionalidade.   

 Ao retratar a questão da dominação, exploração e subjetividades, é interessante trazer 

também a questão das relações de poder defendidas por Michel Foucault (1995). Para ele, as 

relações de poder constituem o campo de possibilidades dos modos de subjetivação no 

interior dos quais se articulam os processos de resistência (intrínsecos a essa compreensão de 

poder). O sujeito não é visto como uma unidade psicológica “autônoma”, mas como um ser 

inscrito numa trama histórica que lhe oferece as condições para a construção de si no registro 

do social. A palavra sujeito para ele carrega dois significados: sujeito a alguém pelo controle e 

dependência, e preso à sua própria identidade por uma consciência ou autoconhecimento. 

Dessa forma, a subjetividade é tomada como uma produção histórica, localizada no tempo e 

no espaço, a partir de complexas relações atravessadas pelos saberes disponíveis que 

objetificam o que somos. Esses saberes são fruto dos embates específicos próprios às formas 

de dominação de cada época, as quais são marcadas por práticas de resistência também 

específicas. Essa perspectiva se assenta na premissa de Foucault de que só existem relações de 

poder quando há liberdade; assim, a resistência deve ser compreendida como intrínseca às 

formas de dominação 112. 

 De forma abreviada, aquelas autoras trabalham a questão de gênero a partir de uma 

visão complexa, além do patriarcado. Para elas raça e classe são aspectos interseccionais que 

produzem resultados singulares na violência contra a mulher. O conceito de gênero serve para 

desnaturalizar e deslegitimar as estruturas de opressão do patriarcado. Para Butler (2003) 

gênero são os significados culturais assumidos pelo corpo sexuado que produz uma dicotomia 

entre biologia (sexo) e cultura (gênero). Scott definiu que gênero não seria o único exercício 

de poder sobre o corpo dos indivíduos. Helen Safiotti (2009) vai além e esclarece que mais do 

que papéis sociais que se aprende nos processos de socialização, são as identidades sociais 

(gênero, raça e etnia, classe) que vão gestando a subordinação, a partir das experiências 

 
 112FOUCAULT, M. O sujeito e o poder. In: P. Rabinow & H. Dreyfus, Michel Foucault, uma trajetória filosófica: 

para além do estruturalismo e da hermenêutica (V. P. Carrero, Trad.). Rio de Janeiro: Forense Universitária. 

1995. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/psoc/v26nspe/03.pdf. Acessado em: 02 jul. 2019.   
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vividas que colocam as mulheres nesse lugar. Assim, percebeu que as bases do sistema de 

submissão e dominação estavam centradas na interelação entre essas categorias. 

 Essas críticas ressonaram nos grupos feministas negros que perceberam a partir da 

categoria racial um caminho mais efetivo na produção de subjetividades. Como já apontado, 

existiram inúmeros movimentos feministas, só que a questão racial era uma pauta pouco 

desenvolvida dentro dos movimentos. O feminismo tradicional generalizava e reproduzia 

interesses, percepções das classes burguesas e dos países centrais. Não encontra ressonância 

nos grupos que sofreram com o sistema escravagista. Angela Davis (2017) expressa: 

 

“Proporcionalmente, as mulheres negras sempre trabalharam mais fora de casa do 

que as suas irmãs brancas. O enorme espaço que o trabalho ocupa hoje na vida das 

mulheres negras reproduz um padrão estabelecido durante os primeiros anos de 

escravidão. Como escravas, as mulheres tinham todos s outros aspectos de sua 

existência ofuscada pelo trabalho compulsório. Aparentemente, portanto, o ponto de 

partida de qualquer exploração da vida das mulheres negras na escravidão seria uma 

avaliação de seu papel como trabalhadoras” 113.  
 

 O corpo da mulher negra nunca conheceu o mito da fragilidade feminina, ao passo que 

sempre foi marcado pelo sexismo e pelo racismo que até hoje produz reflexos. Para elas, o 

discurso de “ganhar as ruas e trabalhar” não faz sentido, visto que a mulher escrava sempre 

foi vista como uma trabalhadora em tempo integral, quando não trabalhava nas lavouras, 

trabalhava em casa. Assim definiu o sistema escravagista, o povo negro era propriedade. 

Homens e mulheres eram vistas como unidade de trabalho lucrativa desde a mais tenra idade, 

gênero não fazia diferença para os proprietários. O discurso tradicional feminista nunca deu 

conta dessa realidade, pois ignorava a realidade especifica de dominação que estava 

submetida a mulher negra. Negava o racismo como pauta, pois não fazia parte da sua 

realidade. 

 Foi essa percepção de que era necessário transformar o racismo em pauta feminista 

que o conceito de interseccionalidade passou a produzir rachaduras nos discursos daquelas 

que se guiavam apenas pela vertente tradicionalista. Crenshaw (2002) explica que “a 

interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências 

estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação”. A autora 

 
 113DAVIS, Angela. Mulheres, Raça e Classe. Trad. Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo Editorial, 2017. 

p.17.  
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defende que as estruturas estabelecidas pelo patriarcado, pelo racismo e pela luta de classes se 

cruzam e definem a multiplicidade de opressões às quais a pessoa será submetida114. 

 Em termos gerais diz que a noção de raça, classe, gênero, sexualidade, etnia (entre 

outros) funcionam não como entidades unitárias e mutuamente excludentes, mas como 

fenômenos que se constroem reciprocamente, fundindo complexas desigualdades sociais. 

Crenshaw sustenta que as políticas de identidade definidas pelos multiculturalistas têm o 

grande mérito, em relação ao pensamento liberal tradicional, de denunciar como sociais e 

sistêmicos o que antes era percebido como isolado e individual.  

 Para ela existia muitas formas de ser mulher e de ser indivíduo negro. Nem todos os 

negros e negras são iguais, sob o manto da dominação, cada indivíduo tem uma perspectiva 

única. Assim, quando o movimento feminista age em nome da mulher, reproduz fórmulas 

totalizadoras e invisíveis com relação aos membros mais vulneráveis já subalternizados. A 

mulher do feminismo seria, na verdade, a mulher branca.       

 Essa invisibilidade gerada pelas interseccionalidades seria de dois tipos: 

superinclusiva ou subinclusiva. No primeiro caso, a própria diferença intragrupos é tornada 

invisível. Quando um problema que afeta exclusiva ou desproporcionalmente um subgrupo e 

mulheres é absorvido pela estrutura de gênero, sem qualquer tentativa de reconhecer o papel 

que o racismo ou alguma outra forma de discriminação possa ter exercido em tal 

circunstância. No segundo caso, a subinclusão, não se trata da invisibilidade das diferenças 

intergrupo e sim o conjunto de problemas gerado por essa diferença. As subinclusões remetem 

a situações em que um problema afeta um subgrupo de mulheres, contudo não é percebido 

como um problema de gênero, pois não faz parte da experiência das mulheres dos grupos 

dominantes. A questão racial é um exemplo dessa subinclusão Quando um problema afeta 

desproporcionalmente mulheres de um grupo étnico ou racial específico, não é percebido 

como um problema de subalternização étnica ou racial porque não faz parte da experiência 

dos homens deste grupo115.    

   Lélia Gonzalez (2003) afirma que o combate ao racismo é uma prioridade política 

para as mulheres negras e que a tomada de consciência da dominação ocorre, antes de tudo 

 
 114CRENSHAW, kimnerlé.. CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da 

discriminação racial relativos ao gênero. Revista de Estudos Feministas. 2002. “apud”. SALGADO, A.B.B. 

Violência feminicida: uma abordagem interseccional a partir de gênero e raça. Revista de Gênero. 2017. p.39.   

 115 BERNARDES, M.N. ALBUQUERQUE, M.I.B. Violências interseccionais silenciadas em Medidas Protetivas 

de Urgência. Direito & Práxis revista. 2016. p. 723-724.  
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pelo racial116. Angela Davis aponta que as mulheres -e feministas- brancas demonstraram 

relutância histórica em reconhecer a luta das trabalhadoras domésticas. Essas militantes não 

percebiam que estavam perpetuando a mesma opressão contra a qual protestavam. Nesse 

ínterim, Davis relata:  

 

“Tanto no Norte quanto no Sul, a proporção de mulheres negras que trabalhavam 

fora de casa era muito maior que a de suas congêneres brancas. Em 1890, dos 4 

milhões de mulheres que integravam a força de trabalho, quase 1 milhão era de 

mulheres negras. O número de mulheres negras confrontadas com o vazio da vida 

doméstica que mortificava suas irmãs brancas de classe média, não chegava nem 

perto disso. Ainda assim as líderes do movimento associativo de mulheres negras 

não vinham da massa trabalhadora. Josephine St. Pierre Ruffin, por exemplo, era 

esposa de um juiz de Massachussets. O que diferenciava essas mulheres das líderes 

das agremiações brancas era sua consciência sobre a necessidade de contestar o 

racismo. De fato, a sua própria familiaridade com o racismo cotidiano da sociedade 

estadunidense as vinculava muito mais intimamente às suas irmãs da classe 

trabalhadora do que a experiência do sexismo as vinculava às mulheres brancas da 

classe média” 
117. 

 

 O que precisa ser ressaltado é que para essas autoras a subordinação de gênero 

associada à solidariedade racial muitas vezes esconde formas de subordinação da mulher 

negra. 

 Portanto, essa dicotomia entre subinclusão e superinclusão nos permite apontar uma 

análise dimensional da política das interseccionalidades. Pessoas que se encontram nessas 

interseções fazem parte simultaneamente de mais de um grupo subalternizado. No Brasil, 

pode-se apontar a questão do mito da democracia racial. A ideia de igualdade racial 

implementada pela política de embranquecimento levou à naturalização do racismo, ao ponto 

dele fazer parte da estrutura social do país, o que vem acarretando grandes obstáculos a 

emancipação total de mulheres e homens negros.  No que tange a violência contra a mulher 

negra, o escamoteamento dessas várias formas de violência e as repostas incongruentes do 

Estado sobre essas interseccionalidades serve para manter a ordem de dominação inalterada. 

 

 2.5 FEMINICÍDIO NEGRO NO BRASIL 

   

 
 116GONZALES, Racismo e sexismo na cultura brasileira. In: Revista Ciências Sociais Hoje, Anpocs, 1984. 

Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2523992> Acessado em: 03 jul. 2019 
117DAVIS, op. cit. p. 104 e 135.  
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 De acordo com o Mapa da Violência (WAISELFISZ, 2015) comparando o movimento 

de registros de mortes segundo a cor das vítimas, entre 2003 e 2013, houve uma redução de 

9,8% entre mulheres brancas (passando de 1747 mortes em 2003 para 1576 mortes em 2013), 

enquanto foi registrado aumento de 54,2% entre mulheres negras (com registros de 1864 e 

2875 mortes, respectivamente em 2003 e 2013). Os dados apontam ainda que no ano de 2013 

morreram assassinadas 66,7% mais meninas e mulheres negras do que brancas. A partir da 

vigência da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), constatou-se também uma contradição 

relevante: o número de vítimas cai 2,1% entre as mulheres brancas e aumenta 35% entre as 

negras. 

 Nos anos seguintes esse quadro se repetiu. De acordo com o relatório pesquisa 

realizada pelo Observatório da Violência Contra a Mulher (DataSenado 2018) 4.616 mulheres 

morreram em decorrência da violência em 2015, sendo que 52.7% eram de mulheres pretas e 

pardas, já o de brancas a porcentagem foi de 46,4%. Em 2016 o número de mulheres 

assassinadas foi de 4.635 mulheres. Foram 4,4 homicídios registrados por 100 mil mulheres, 

sendo que no 54,6% eram perdas e pardas, enquanto que a de brancas foi de 44,6% 118. 

De acordo com o Atlas da violência de 2018119, em 2016, 4.645 mulheres foram 

assassinadas no país, o que representa uma taxa de 4,5 homicídios para cada 100 

mil brasileiras. Em dez anos, observa-se um aumento de 6,4% (Vide TABELA 3 do 

Anexo 1). Levando-se em consideração a categoria de gênero e raça os dados de 2016, 

apontam que a taxa de homicídios é maior entre as mulheres negras é de 5,3 e entre as 

“não negras” 3,1; uma diferença de 71% do número de assassinatos. Em relação aos dez 

anos da série, a taxa de homicídios para cada 100 mil mulheres negras aumentou 15,4%, 

enquanto que entre as “não negras” houve queda de 8% (Vide GRAFICO 1 e 2 do 

Anexo 1). 

O estado de Goiás apresenta a pior taxa de homicídios de mulheres negras 

(8,5), ratificando uma desigualdade acentuada: a taxa entre as mulheres não negras 

é menos da metade, 4,1. O Pará, com a segunda mais alta taxa de homicídios de 

 
 118Panorama da violência contra as mulheres no Brasil: indicadores nacionais e estaduais. Brasília/Data Senado: 

2018.  Disponível em http://www.senado.gov.br/institucional/datasenado/omv/indicadores/relatorios/BR-

2018.pdf. Acessado em 04 jul. 2019. 

 119Atlas da violência. Rio de Janeiro: Ipea/FBSP,2018. Disponível em: 

Http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34784&Itemid=432. Acessado 

em 04 jul. 2019.  

http://www.senado.gov.br/institucional/datasenado/omv/indicadores/relatorios/BR-2018.pdf
http://www.senado.gov.br/institucional/datasenado/omv/indicadores/relatorios/BR-2018.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34784&Itemid=432
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mulheres negras, 8,3 É especificamente o homicídio de mulheres negras que coloca 

os estados de Goiás e Pará no topo do ranking das maiores taxas.  

   O Atlas da Violência de 2019120 aponta uma continuidade nos indicadores de violência 

letal contra a população negra, dando continuidade ao acirramento da desigualdade racial. Os 

dados descrevem que no período de uma década (2007 a 2017), a taxa de negros cresceu 

33,1%, já a de não negros apresentou um pequeno crescimento de 3,3%. Analisando apenas a 

variação no último ano, enquanto a taxa de mortes de não negros apresentou relativa 

estabilidade, com redução de 0,3%, a de negros cresceu 7,2%. (Vide GRÁFICO 3 e 4 do 

Anexo1). 

  Essa desproporção apontada entre o número de vitimas de mulheres negras, em 

contraposição à redução de homicídios de mulheres brancas no período de uma década 

demonstra que há um importante componente racial na violência de gênero que deve ser 

profundamente investigado. Se existe uma comprovação de que algumas mulheres sofrem 

mais abusos do que outras, numa clara seletividade de vitimização, ficam cristalinas que as 

dimensões de gênero e de raça contribuem para a produção de subordinação.  

 Retomando Crenshaw (2002), os exemplos mais conhecidos de opressão 

interseccional referem-se à violência contra as mulheres em virtude da raça ou da etnia, o que 

pode consistir numa inferiorização intencional, de maneira a refletir um enquadramento racial 

ou étnico das mulheres visando à concretização de uma violação explícita de gênero121.  

 Como já apontado, é fundamental reconhecer que estratégias feministas que não 

questionam raça podem facilmente reproduzir e reforçar a subordinação das não brancas, ao 

passo que a ausência de contestação do patriarcado por parte do movimento antirracista pode 

reproduzir e reforçar a subordinação feminina. Uma análise não deve excluir a outra.  

 É importante observar que no caso das mulheres negras, as suas experiências guardam, 

ao mesmo tempo, similaridades e diferenças em relação àquelas vivenciadas por mulheres 

brancas e homens negros. A discriminação por vezes será similar à sofrida por mulheres 

brancas; às vezes sofrida por homens negros. É bastante comum sofrerem uma dupla 

discriminação, com base na raça e no sexo. E, às vezes, vivenciarão discriminação como 

 
120Idem.  

 121 CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial 

relativos ao gênero. Revista de Estudos Feministas. 2002. “apud”. SALGADO, A.B.B. Violência feminicida: 

uma abordagem interseccional a partir de gênero e raça. Revista de Gênero. 2017. p178. 
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mulheres negras, não como vítimas da soma de discriminação de raça e sexo, mas 

singularmente como mulheres negras 122. 

 Diante o exposto, é possível observar que o feminicídio negro envolve uma realidade 

de contexto sociohistórico, do qual as mulheres negras estão mais expostas e vulneráveis por 

conta de um de um racismo que o povo negro enfrenta desde os tempos de escravidão.  

 De acordo com Oyèrónké Oyěwùmí (2004) o conceito de gênero tem como fonte 

original o sistema de família nuclear euroamericana. Confrontar esta forma tão específica com 

realidades africanas mostra como se trata de um discurso particular e localizado: tendo como 

unidade de análise a casa unifamiliar isolada da família branca, com filhos, um marido 

patriarcal e uma mulher subordinada, em que o matrimônio é a principal relação de 

solidariedade adulta, "gênero" é a única categoria analítica que explica esses lugares sociais 

naturalizados. Contudo, tendo a família nuclear branca como unidade de análise e o gênero 

como única categoria analítica, deixam de compreender o papel determinante do colonialismo 

no estabelecimento dessas dinâmicas de poder 123. 

 Neste mesmo sentido, Davis aponta que a escravidão teve um papel essencial na 

formação de mercados e trabalho contemporâneo, pois mulheres negras e brancas ocupam 

posições muito distintas. Como já apontado, as mulheres negras sempre trabalharam, quando 

não era na lavoura, era no lar124.   

 Além do trabalho o campo da sexualidade também foi alvo de extrema violência. A 

violência sexual foi empreendida de modo sistemático contra mulheres negras e o contexto 

colonial nas Américas. O corpo da mulher negra passou a ser relacionado a representações de 

acessibilidade e subordinação sexual, ao mesmo tempo em que os estereótipos racistas 

consolidaram a figura delas, enquanto um coletivo, como uma identidade de objeto 

(CARNEIRO, 2009). A imagem da mulher negra foi historicamente associada ao corpo, que 

marca o lugar de significação da diferença, e representada como a alteridade radical 

contraposta à figura do homem branco, vinculado à mente e à racionalidade. 

 
122Op. cit,. P.51.   

 123OYĚWÙMÍ, Oyèrónké. Trad. Juliana Araújo Lopes.  Conceituando o gênero: os fundamentos eurocêntricos 

dos conceitos feministas e o desafio das epistemologias africanas. Disponível em: https://filosofia-

africana.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/oy%C3%A8r%C3%B3nk%C3%A9_oy%C4%9Bw%C3%B9m

%C3%AD_conceitualizando_o_g%C3%AAnero._os_fundamentos_euroc%C3%AAntrico_dos_conceitos_femin

istas_e_o_desafio_das_epistemologias_africanas.pdf. Acesso em 04 jul. 2019.  

 124DAVIS, Angela. Mulheres, Raça e Classe. Trad. Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo Editorial, 2017. 

p.31. 

  

https://filosofia-africana.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/oy%C3%A8r%C3%B3nk%C3%A9_oy%C4%9Bw%C3%B9m%C3%AD_conceitualizando_o_g%C3%AAnero._os_fundamentos_euroc%C3%AAntrico_dos_conceitos_feministas_e_o_desafio_das_epistemologias_africanas.pdf
https://filosofia-africana.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/oy%C3%A8r%C3%B3nk%C3%A9_oy%C4%9Bw%C3%B9m%C3%AD_conceitualizando_o_g%C3%AAnero._os_fundamentos_euroc%C3%AAntrico_dos_conceitos_feministas_e_o_desafio_das_epistemologias_africanas.pdf
https://filosofia-africana.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/oy%C3%A8r%C3%B3nk%C3%A9_oy%C4%9Bw%C3%B9m%C3%AD_conceitualizando_o_g%C3%AAnero._os_fundamentos_euroc%C3%AAntrico_dos_conceitos_feministas_e_o_desafio_das_epistemologias_africanas.pdf
https://filosofia-africana.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/oy%C3%A8r%C3%B3nk%C3%A9_oy%C4%9Bw%C3%B9m%C3%AD_conceitualizando_o_g%C3%AAnero._os_fundamentos_euroc%C3%AAntrico_dos_conceitos_feministas_e_o_desafio_das_epistemologias_africanas.pdf
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 A escravidão funcionou de modo opressivo diferente para homens e mulheres negras. 

Conforme Carneiro e Stolcke, a violência contra as mulheres negras escravizadas era distinta 

daquela dirigida aos homens negros escravizados. Diferentemente deles, elas foram alvos 

constantes da violência sexual que constituiu um mecanismo inseparável da dinâmica 

opressiva que engendrou o trabalho escravo nas Américas125. 

 Como apontou Gonzalez (1988) mais do que relatar as ausências e silenciamentos, é 

necessário refletir sobre quais são os impactos reais e concretos são produzidos pela primazia 

do racismo por omissão. O próprio racismo epistêmico é uma das consequências dessa 

invisibilidade das mulheres negras enquanto protagonistas na história126.  

 Essa invisibilidade se reflete nos números. De acordo com Santos (2016) a omissão da 

categoria racial também se reflete nas fontes disponíveis para a análise da violência contra a 

mulher, em especial a mulher negra. As fontes disponíveis para a análise deste fenômeno 

apresentam certa limitação para a desagregação dos dados por raça/cor para produzir 

informações substanciais sobre como a violência atinge diferentemente as mulheres negras e 

brancas. 

 Assim, o problema da omissão racial não pode ser entendido como problema isolado e 

independente, apartado do feminicídio. Enquanto desdobramentos são paralelos da opressão 

racial. Afinal, a invisibilidade da contribuição histórica empreendida à mulher negra aliada 

aos estereótipos racistas vigentes modela, em relação a essas mulheres, a construção de um 

status subalterno e a produção de imagens inferiorizantes no imaginário social.  

       

  2.5.1 O caso emblemático de Marielle Franco 

 

 Em 14 de maio de 2018 o assassinato de Marielle Franco entra para a história do 

feminicídio no Brasil e no mundo. O crime ocorreu no bairro Estácio, na Cidade do Rio de 

Janeiro, quando Marielle retornava de um debate promovido pelo seu partido, na Casa das 

Pretas que se localizava no bairro da Lapa.  

 
 125SANTOS, G.C.A. Os estudos feministas e o racismo epistêmico. Revista Gênero/UFF. Niterói, 2016. v. 16. n. 

2. p.22. Disponível em: http://www.revistagenero.uff.br/index.php/revistagenero/article/view/812/437. Acessado 

em 04 ju. 2019.   

 126GONZALES, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In: Revista Ciências Sociais Hoje, Anpocs, 1984. 

Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2523992> Acessado em: 03 jul. 2019. 

  

http://www.revistagenero.uff.br/index.php/revistagenero/article/view/812/437
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 Segundo imagens obtidas pela polícia, um Cobalt estava parado próximo ao local. Por 

volta das vinte e uma horas, Marielle deixou a Casa das Pretas com uma assessora e um 

motorista, sendo logo seguida pelo Cobalt. Por volta das vinte e uma horas e trinta minutos, 

na Rua Joaquim Paralhes, no Estácio, um veículo emparelha com o carro de Marielle e faz 

treze disparos. Nove acertam a lataria e quatro acertam o vidro. A vereadora foi atingida por 

três tiros na cabeça e um no pescoço e o motorista levou ao menos três tiros nas costas, 

causando a morte de ambos. A assessora foi atingida por estilhaços, levada a um hospital e 

liberada. A polícia declarou acreditar que o carro dela foi perseguido por cerca de quatro 

quilômetros. Os executores fugiram do local sem levar quaisquer bens. 

 Marielle Franco é uma referência sem precedentes para a história contemporânea da 

mulher negra, arrisco dizer para a história das mulheres, do feminismo e da luta LGBTQI+. 

Cria da favela da Maré, era Socióloga com mestrado em Administração Pública. Foi eleita 

vereadora da Câmara do Rio de Janeiro pelo PSOL, com 46.502 votos, chegando a presidir a 

Comissão da Mulher da Câmara. Coordenou a Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania 

da ALERJ lado de Marcelo Freixo.  

 Iniciou a sua militância em direitos humanos após ingresso no pré-vestibular 

comunitário e perder uma amiga, vítima e bala perdida, num tiroteio entre policiais no 

Complexo da Maré. Aos 19 anos foi mãe de uma menina, o que a tornou mais diligente na 

luta pelos direitos das mulheres e por levar esse debate para as favelas.  

 O seu assassinato virou manchete em jornais de todo o mundo, pela forma brutal, pela 

sua atuação no cenário político e na luta pelos direitos humanos das minorias, pelo combate a 

violência indiscriminada contra o povo negro. Foi lembrada em várias partes do mundo, onde 

recebeu inúmeras homenagens.  

 A motivação do crime seria política, uma vez que as políticas de Marielle estariam 

avançando sobre áreas de influência das milícias cariocas. Ela denunciava abusos da Polícia 

Militar contra os moradores das comunidades atendia vítimas da violência urbana no RJ. 

 O assassinato de Marielle trouxe para o cenário nacional e internacional o tema do 

feminicídio político. De acordo com o Portal Agência Patrícia Galvão  Marielle foi eleita por 

46.502 pessoas que compreenderam que toda a sua luta contra as desigualdades sociais, em 

especial as de gênero, raça e classe,  é necessária para que a humanidade não se desumanize. 

A tentativa de interromper a sua escalada política, ainda que não houvesse ameaças concretas, 

se justifica porque Marielle representou e ainda representa uma ameaça aos poderes aliados às 

https://brasil.elpais.com/tag/marielle_franco_da_silva/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/06/album/1551907280_008485.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/06/album/1551907280_008485.html
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máfias no Rio de Janeiro. Marielle em vida e até na sua morte colocou luz sobre os fatores 

que a tornam parte do hall dos seres matáveis, já que figurava em seu corpo e sua pauta 

política, a mulher, a negra, a lésbica.   

 Após 365 dias do Assassinato da Vereadora, até o momento ninguém foi condenado e 

nenhum mandante foi identificado. Dois dias antes de completar 1 ano da morte da Marielle é 

que os executores foram presos. Parte da investigação levou 363 dias para chegar aos 

assassinos. Tanta demora foi justificada por ser um crime praticado por profissionais e suas 

estratégias foram extremamente especializadas. É prematuro demais concluir que não houve 

um mandante, quando os assassinos são especialistas e já praticavam crimes sob encomendas, 

alegam os investigadores. 

   O Brasil tem as mãos sujas de sangue pela execução da Marielle, já que nem o título 

de parlamentar conseguiu evitar seu assassinato, nitidamente com características misóginas e 

racistas, apontou a viúva de Marielle em entrevista. Mulher negra, criada na favela da Maré, 

mãe, socialista e lésbica, ela se enquadra em todas as categorias desprezadas pela sociedade 

patriarcal.  

 O dia 14 de março foi incluído o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro como o 

Dia Marielle Franco – Dia de Luta contra o Genocídio da Mulher Negra, através da Lei 

8.054/18, sancionada pelo governador Luiz Fernando Pezão. 

 A medida estabelece que instituições públicas e privadas promovam debates e 

palestras na data, com o objetivo de incentivar a reflexão sobre o assassinato de mulheres 

negras no Brasil. De acordo com o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência de 2017, 

desenvolvido pela Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) em parceria com o Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), jovens negras com idade entre 15 e 29 anos têm o 

dobro de chances de serem mortas do que as brancas na mesma faixa etária. 

 O assassinato de Marielle nos aponta que a luta contra a violência de gênero está 

muito longe do seu fim, que a misoginia o e o racismo são marcas estruturais de uma 

sociedade que se nega a debater a diversidade. Uma sociedade mergulhada na desigualdade e 

na discriminação que para não correr o risco de reconhecer os erros passados, prefere 

escamotear de todas as formas, inclusive pelo meio religioso. É interessante perceber que o 

cenário político atual aponta para um desastroso retrocesso democrático que indubitavelmente 

vai recair sobre as costas de quem historicamente sempre foi percebido como elemento 

https://brasil.elpais.com/tag/rio_de_janeiro/a
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marginal na sociedade dos “homens de bem”: as mulheres, os negros, os povos originários e 

os LGBTS.      

 

 2.6 PESQUISA DE CAMPO: O LOCAL DE FALA 

 

 Para alcançar os objetivos propostos nesse estudo, as pesquisas sobre feminismos e 

feminicídio negro, teve como ponto de partida para a construção da metodologia a pesquisa 

bibliográfica e documental que permitiu constatar a pequena produção acadêmica brasileira 

sobre o tema, além de uma metodologia quantitativa, com dados oriundos de institutos de 

pesquisas consolidados no Brasil e um estudo de caso.   

De acordo com Djamila Ribeiro (2017) lugar ou posição de fala não se refere 

obrigatoriamente ao ato de falar em si, trata-se de um conceito que surge a partir de visões de 

mundo que se apresentam desigualmente escalonadas. Pontua que “não estamos falando de 

indivíduos necessariamente, mas das condições sociais que permitem ou não que esses grupos 

acessem lugares de cidadania” 127. Trata-se, portanto, da percepção do lugar social e de refletir 

de que forma a imposição desses lugares dificulta a possibilidade de transpor as 

desigualdades. 

A ideia de desenvolver uma pesquisa a partir do feminicídio negro surgiu após uma 

análise quantitativa sobre o número de mulheres mortas, apenas por serem mulheres, no 

Estado do Rio de Janeiro. Conforme aprofundava a pesquisa, ela ia me apontando alguns 

caminhos, mas todos apontavam à diferença estarrecedora entre o número de mulheres negras 

e brancas assassinadas. 

 A discrepância é tão representativa que ficou impossível não investigar minimamente 

a questão. No entanto, algumas questões dificultaram um recorte mais preciso do tema, uma 

vez que tratar do feminicídio negro envolve necessariamente falar sobre outro crime já 

previsto em nosso ordenamento jurídico, o crime de racismo. 

A questão mais problemática, no meu ponto de vista, por se tratar do início da 

pesquisa, se refere ao local de fala. Branca, filha única de classe média, universitária, como 

poderia tratar de um tema tão complexo sendo de outro universo tão destoante?  

 
 127RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte (MG): Letramento, 112. pág. 61. (Coleção: 

Feminismos Plurais). 
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Tratar de um assunto que envolve questões estruturais mal resolvidas sem pertencer a 

esse universo - ainda que com alguma compreensão dos fatos históricos - e, principalmente, 

por não sentir “na pele”, pareceu, até certo ponto, apropriação cultural. Foram necessárias 

referências e um diálogo com quem tem local de fala para compreender melhor por qual 

caminho eu poderia seguir.  

A primeira referência foi uma amiga e irmã de terreiro. Fabiana é mulher negra, 

empresária, musicista, mãe e vocalista em uma roda de samba formada apenas por mulheres. 

Ela apontou a necessidade de dar visibilidade ao assunto. De o debate sair de dentro das 

universidades e alcançar outros espaços. Para ela, retratar o assunto sem protagonizá-lo é um 

caminho mais que possível, é uma necessidade. 

A segunda referência foi o Pai Pequeno128 do terreiro de Umbanda129 que frequento.  

Expus, brevemente, os receios que me acometiam e expliquei que não gostaria de me 

apropriar ou ter local de fala, mas de trazer a questão do feminicídio negro para o debate, para 

ocupar espaços. Todavia, não sabia como fazê-lo, pois apenas apresentar a questão sem 

trabalhá-la com o devido respeito, me faria invadir territórios dos quais não pertenço. 

Com toda a sua sapiência, paciência e clareza mental me apresentou um caminho 

possível. Ele é militante do movimento negro de Volta Redonda. Orientou-me a tratar a 

questão a partir das minhas vivências pessoais e indicou que o terreiro era um local dessas 

vivências e que possibilitava o diálogo de múltiplas formas. Assim, eu poderia trabalhar o 

assunto, dialogar com os irmãos da corrente e encontrar as referências necessárias. E como o 

objetivo principal é chamar a atenção para essa “quase ausência” de pesquisas sobre o 

feminicídio negro, perdi o “medo” e segui com a proposta. 

 

  2.6.1 CENSG - Centro Espírita Nossa Senhora da Guia 

 

O centro Espírita Nossa Senhora da Guia – CENSG é um terreiro de matriz africana, 

criado em 19 de março de 1998, no bairro Beatriz Gama, na cidade de Volta Redonda. Foi 

fundado pela Mãe de Santo “Célia Morais”, atualmente a dirigente, com a missão de levar 

 
 128 Pai Pequeno é o substituo do sacerdote na religião de Umbanda. Na hierarquia de funções seria o segundo ou 

o terceiro na linha de sucessão, estando abaixo, apenas, da Mãe de Santo (e/ou Mãe Pequena). 

 129 A Umbanda é uma religião brasileira de matriz africana, fundada em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no 

ano de 1908 pelo médium Zélio Fernandino de Morais.  
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conhecimento, fundamento, conforto físico e espiritual a todos que procuram a casa, sob a luz 

da Umbanda Sagrada130. 

O terreiro fica localizado distante do centro da cidade, no final de uma rua sem saída, 

com vista para um morro preservado de mata nativa e, de acordo com as informações dos 

médiuns mais antigos, foi a primeira habitação do local. 

A casa possui aproximadamente 120 membros entre os mais antigos e os neófitos. É 

uma casa de Umbanda com forte influência matriarcal, seguindo a ancestralidade 

característica das religiões de matriz Afro. A organização do barracão131 é dividida entre 

lideranças espirituais e lideranças físicas, além do corpo administrativo. No plano espiritual a 

liderança é da vovó Maria Conga132. No plano físico a direção cabe a Mãe de Santo, mas 

também possui um Pai Pequeno, uma Mãe Pequena, uma Mãe Criadeira, o Mestre dos Ogãs, 

Cambono Chefe, o Presidente e outros cargos abaixo na hierarquia, estes últimos ligados à 

parte administrativa. 

Inicialmente a casa foi aberta com o intuito de atender apenas aos familiares da 

dirigente. Com o passar do tempo e aumento da procura por pessoas externas à família, “Mãe 

Célia” resolveu abrir as portas para todo o coração aflito que ali se apresentava. Hoje, o 

CENSG é uma das casas de Umbanda de maior destaque e referência na região Sul 

Fluminense.  

 É importante destacar que a casa é dirigida pela “Mãe Célia” e por seus familiares que 

dão continuidade a uma ancestralidade que resiste bravamente a intolerância. A diferença de 

outros terreiros que conheci se apresenta, essencialmente, na relação que se estabelece entre 

os membros da casa, os sacerdotes e a família de sangue da dirigente. Ainda que existam 

divergências, aqueles que aceitam o trabalho na Umbanda e resolvem adentrar o CENSG são 

abraçados como mais um familiar.  

Mãe Célia é mulher negra, sexagenária, assistente social, mãe, esposa, apaixonada 

estudante e líder incomparável. É uma referência como mulher negra, como umbandista, 

como ser humano. Ainda, é uma referência regional para a História do povo preto da região, 

assim como muitos dos seus filhos também o são.  

 
130 Notas disponíveis na rede social do terreiro. 

 131 É outro termo para designar terreiro ou casa de Umbanda. O seu uso é mais comum nas casas de Candomblé, 

todavia é muito frequente o uso da expressão entre os médiuns mais antigos do CENSG. 

 132 Vovó Maria Conga – é a liderança espiritual que responde pelos trabalhos realizados no astral. É uma preta 

velha (linha de Umbanda) que trabalha com a Mãe de Santo, a sacerdote chefe que “empresta” o corpo para que 

a entidade se manifeste no plano físico (ou o popular “cavalo”).  
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A História do CENSG, dos dirigentes e dos filhos é resistência, é memória, é sinônimo 

de luta pela valorização do povo negro, da cultura negra e registro de uma memória que 

muitos tentam manter atrás dos holofotes, mas que está muito viva na pele. As vivências do 

CENSG, a história da Mãe Célia e de tantos outros que conversei serviram de inspiração para 

este trabalho.    

Cumpre assinalar que não tenho a intenção de fazer um debate sobre ancestralidade, 

não caberia nesta pesquisa tamanha a sua riqueza. No entanto, é baseado na ancestralidade 

que o terreiro constrói a sua história. E nessa história foram criados grupos que são de 

interesse para compreender o local de fala no qual estou inserida.  

Dentro do CENSG alguns coletivos foram criados com o objetivo de aproximar a 

sociedade do barracão. Foi uma forma encontrada pelos dirigentes de dialogar sobre questões 

que vão muito além da prática religiosa de Umbanda, mas que fazem parte das vivências dos 

membros. Uma vez que a Umbanda também é resistência, política e desenvolve um trabalho 

social, os coletivos permitem um diálogo mais solto com o seu entorno.    

 Destaco dois grupos: o Coletivo Kekerê e o Grupo das Marias. O coletivo Kekerê é 

um grupo de Fomento e Estudos Afro-brasileiro formado pelos jovens do CENSG. O 

propósito do grupo é promover a força da fé umbandista, da cultura e do saber do povo afro 

brasileiro133. 

O Grupo das Marias foi criado com o intuito de debater assuntos relacionados à 

mulher. Liderado pela Mãe Pequena134, conta também com o auxílio de duas psicólogas e dos 

pareceres da dirigente e do Pai Pequeno. O grupo tem encontros mensais que ocorrem no 

barracão, sempre na primeira quarta feira, em que um convidado externo ministra uma 

palestra. Não existe limitação de temática, apenas a exigência de ter relação com a mulher, 

ainda que indiretamente.  

A Mãe Pequena, chamada carinhosamente de “Mãe Cissa” pelos filhos, é o elemento 

chave desta parte da pesquisa. Ela me concedeu uma entrevista135 na qual me apresenta a 

origem do racismo no Brasil, fala sobre o nascimento do Grupo das Marias, as suas vivências 

e a sua prática profissional como assistente social no CRAS de Santa Cruz, na cidade de Volta 

 
133 Nota disponível na rede social do coletivo Kekerê. 

 134 Mãe pequena é a substituta do sacerdote na religião de Umbanda. Na hierarquia de funções seria a segunda ou 

a terceira, assim como na linha de sucessão, estando abaixo, apenas, da Mãe de Santo (e/ou Pai Pequeno). 

 135A entrevista se guiou por um questionário indireto, ou seja, o questionário possuía algumas perguntas sem que 

fosse obrigatório seguir a sequência. A entrevistada leu todas as perguntas e preferiu responder de forma 

sintética, sem que eu a inquirisse de forma direta. A entrevista foi gravada e faz parte do material de pesquisa 

desse trabalho. O questionário com as perguntas e a transcrição se encontram no apêndice 1.  
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Redonda. Saliento que a riqueza dessa entrevista faz jus inclusive a uma possível tese de 

doutorado. 

Inicialmente, a entrevista se guiou pelas perguntas padrões. Ela se identificou, relatou 

sobre a sua profissão e a importância das vivências religiosas. Posteriormente, me apresentou 

à ancestralidade do povo negro na África, relatou a forma como as suas identidades foram 

desconstruídas durante a escravidão, a perversidade do sistema escravagista, a militância 

necessária para reconstruir esse passado e a importância da religião nesse processo de se 

perceber militante. Nos seus dizeres a “mulher negra já nasce militante, pois todos os seus 

direitos são vilipendiados por conta do racismo estrutural” 136. 

Referência no terreiro para aqueles que não têm medo de encarar a verdade à luz dos 

fatos, é sinônimo de força, beleza, inteligência, determinação e coragem para os desafios. 

Assim, também se apresenta a Senhora Maria Catiço137, entidade que trabalha com a Mãe 

Pequena. 

De acordo com a Mãe Cissa, o Grupo das Marias “nasceu dentro do CENSG, 

idealizado pela Senhora Maria Catiço, pela necessidade de se trabalhar a mulher em toda a 

sua plenitude, de trabalhar o sagrado feminino”138. Conforme mencionou, a Senhora Maria 

Catiço já vinha trabalhando com essas questões no plano astral e orientou que o trabalho se 

expandisse para o plano físico.  

O trabalho do Grupo das Marias não é desenvolvido, exclusivamente, para as 

mulheres. Percebeu-se a necessidade de trabalhar o lado maternal, o lado emocional do 

homem e por isso o grupo também é aberto ao público masculino.  

Para trabalhar com o sagrado feminino foi realizado um corte temático bem 

diversificado. Mãe Cissa relata que o feminismo da mulher negra não trabalha com certas 

questões relacionadas ao patriarcado, pois na África o homem desempenhava as tarefas em pé 

de igualdade com a mulher. Apontou “que em uma família negra é a mulher e o homem 

trabalhando juntos, com um só objetivo, criar os filhos com a comunidade. Normalmente, 

oriundos de uma família numerosa” 139.  

Fez um breve relato sobre a sua infância, família e relação com o pai. De acordo com 

ela, “o pai sempre ajudou nos afazeres domésticos. Sentava-se à mesa de jantar e conversava 

 
 136ELIAS, Imiriã Jane de Moraes Soares. Depoimento [jun. 2019]. Entrevistadora: K. Rodrigues. 2 áudios. 

Entrevista concedida para esse trabalho de conclusão de curso. 
137A Senhora Maria Catiço é uma entidade de Umbanda. 
138ELIAS, Ibidem.  
139ELIAS, Ibidem.   
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com os filhos. Ela reparava a dissonância com as amigas brancas, pois os pais dessas últimas 

sentavam-se à mesa e não havia diálogo”140.  

Sobre o feminismo negro sinaliza “que o movimento negro tenta ser protagonista, mas 

recebe muita influência externa. Nesse sentido, quando se fala em empoderamento, é mais 

comum o empoderamento estético e que este não se resume apenas a essa temática. Quando 

se trabalha com o sagrado feminino, não é apenas o lado estético que é trabalhado, mas a 

mulher em sua integralidade. Entre o povo negro era comum comemorar a chegada da 

menarca, pois a partir daquele momento a menina-mulher é ensinada a ser independente e 

dona do seu próprio corpo. Ela acredita que essa tradição da mulher negra valorizar o seu 

corpo vem se perdendo em virtude da objetificação do seu corpo” 141.  

O seu relato é importante para ressaltar que não há como falar de feminismo no 

contexto universal, especialmente quando se trata do feminismo negro. “A mulher negra além 

de se impor, ela tem que provar constantemente que é eficiente e isso vai minando, aos 

poucos, a sua saúde mental” 142.  

Nesse sentido, a violência contra a mulher negra começa muito antes do nascimento. 

“Por exemplo, a violência obstétrica. Antes de iniciar o procedimento cirúrgico existe a 

agressão ao corpo feminino, especialmente ao corpo da mulher negra. Ela cita a necessidade 

de raspagem dos pelos pubianos, o que para ela não interfere no nascimento da criança. É 

muito mais um imaginário relacionado ao aspecto visual do que o perigo real de infecção. A 

mulher enfrenta uma odisseia para conseguir um atendimento na rede pública que lhe auxilie 

durante a gestação, no planejamento familiar, inclusive durante o parto, que é o ultimo estágio 

da violência obstétrica. Reduzir esse processo burocrático na hora de conseguir um 

atendimento gestacional com dignidade, também é uma forma de reduzir a violência contra a 

mulher, visto que o número de mulheres negras que dependem do SUS é maior do que 

aquelas que usufruem a rede privada de saúde” 143.  

 Dentro da proposta do Grupo de se debruçar sobre a integralidade da mulher, existe 

também a ideia de trabalhar o lado feminino no homem. Uma tentativa de desconstruir o 

padrão machista imposto pelo patriarcado. Ela acredita que esse padrão é mais comum entre 

os homens brancos, porque na família negra em que a renda per capita é menor, é mais 

 
140ELIAS, op. cit.  
141Ibidem.  
142Ibidem.  
143Ibidem.  
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comum os meninos dividirem as tarefas com as meninas. Não há, em muitos casos, a 

reprodução das relações desiguais de gênero. 

 No que tange a Lei do Feminicídio ela acredita que nas Academias a lei se expressa de 

forma muito promissora, mas que na prática ela está longe de ser eficiente. Ela relata que em 

suas vivências “como assistente social e também acompanhante de quem vai fazer uma 

denúncia por agressão, o descaso começa na própria DEAM (Delegacia Especializada de 

Atendimento à Mulher), uma vez que o tratamento direcionado a mulher negra é 

preestabelecido a partir de esteriótipos racistas. Existe um esforço por parte da segurança 

pública em não lavrar o boletim de ocorrência. E quando se consegue uma medida protetiva já 

se passou muito tempo desde que o pedido foi solicitado. Até conseguir a medida protetiva 

muita coisa já pode ter acontecido”144.    

 Sobre a violência institucional, argumenta que “a comunidade mais pauperizada é 

aquela onde o Estado não chega e o poder paralelo entra. Essas comunidades, em sua grande 

maioria, são formadas pela população negra. Sem acesso a alimentação, habitação, educação e 

ao trabalho o poder paralelo acaba preenchendo os espaços onde o Estado deveria ter atuado. 

É a partir dessa dicotomia entre ausência do Estado e ingerência do poder paralelo que 

acontece o genocídio do povo negro nas comunidades, principalmente dos jovens em idade 

produtiva que também estão inseridos na lógica consumista, entretanto não possuem o mesmo 

poder de compra, se tornando mais vulneráveis ao assédio do tráfico. A ausência do Estado 

gera uma sequencia em cadeia, pois a menina também não tem acesso à escola e em idade 

muito tenra já possui dois ou três filhos. Começa o emprego ou subemprego, mas falta porque 

precisam cuidar dos filhos. Em muitos casos, sem dinheiro para as necessidades básicas, elas 

acabam entrando na ilusão dos vícios. Sem saúde mental, saúde emocional e com a entrada 

dos entorpecentes, a violência é potencializada” 145. 

Ela ressalta que “quando se chega numa comunidade que não tem acesso a nada - que 

praticamente é uma reprodução do encarceramento - a sensação que se tem é de que se criam 

determinados conjuntos habitacionais bem parecidos com a lógica dos presídios. O processo 

de encarceramento se iniciaria nesses conjuntos e terminaria nos presídios” 146.  

Para ela, os terreiros de Umbanda e Candomblé acabam sendo um espaço de 

resistência nesses locais. “Os terreiros são espaços de construção da memória do povo negro e 

 
144ELIAS, op. cit.  
145Ibidem.  
146Ibidem.  
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trabalhar com os ideais quilombolas, ensinando que o indivíduo não é filho de qualquer um, 

que é filho de um Orixá e que carrega uma ancestralidade, vai trabalhando aos poucos a 

autoestima do indivíduo” 147.    

  As políticas públicas do atual governo voltadas para a educação também contribuem 

para a reprodução da alienação e da violência. Em sua crítica expôs a ausência de um trabalho 

voltado à educação sexual, a afetividade e as questões de gênero. Os resultados são a ausência 

de planejamento familiar, surtos de doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV e a 

sífilis, e a violência sexual.    

Retornando a temática do Grupo das Marias ela retrata a importância do grupo 

trabalhar o lado afetivo. “Diferente do que o senso determina a violência contra a mulher não 

é perpetuada exclusivamente pelo elemento do sexo masculino. O casal homoafetivo também 

passa pela reprodução da violência. O casal homo acaba revivendo o que faz o casal hétero, 

ou seja, uma reprodução da lógica da violência do patriarcado. É uma influência do 

feminismo europeu que não ajuda na compreensão mais efetiva na questão dos gêneros” 148.  

Para o terreiro, não existe uma sociedade dividida pelo sexo biológico, mas pelas 

construções sociais estabelecidas entre os indivíduos baseadas no afeto e, por isso, a causa 

LGBT é abraçada como mais uma pauta das atividades sociais do terreiro.  

Os barracões acabam sendo espaços de resistência para várias pautas, pois trabalham 

com os grupos considerados marginalizados sociais. Ocupam espaços onde houve a 

negligência do Estado. Para ela, “a religião de Umbanda não é apenas especulativa, é 

dinâmica, atuante dentro dos cenários marcados pelas ausências de políticas públicas” 149. 

  Quanto à educação considera que “é uma ferramenta no processo de desconstrução, 

mas o caminho que conduz à redução da violência, e mais especificadamente, na redução do 

feminicídio é a visibilidade. A mulher negra morre mais, por que a sua morte não é apurada, 

não é importante. A forma como é retratada a morte da mulher branca nas mídias sociais é 

completamente diferente de quando ocorre a morte de uma mulher negra. A mulher negra 

vítima de feminicídio é comumente associada ao tráfico de drogas ou ao apelo sexual: “é mais 

uma prostituta, então pode morrer”. Já a mulher branca é retrada pela mídia como 

 
147ELIAS, op. cit  
148 Ibidem 
149Ibidem  
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profissional, estudante, do lar, nunca está relacionada a algum tipo de criminalidade e isso 

ocorre por ser mais um retrato fruto do racismo institucionalizado” 150.  

Por fim, ela faz o relato de uma vivência no terreiro envolvendo violência doméstica 

que culminou em feminicídio. Um homem buscou ajuda do terreiro para tentar se reconciliar 

com a sua esposa, que havia pedido a separação em virtude de violência física perpetrada pelo 

cônjuge. Indignado pela recusa da esposa em retomar o casamento e motivado pelo 

alcoolismo, nos momentos de maior insanidade ele até tentou buscar o aconselhamento do 

terreiro, mas se recusava a deixar a esposa seguir o próprio caminho. Das promessas ao ato 

não demorou muito. Acabou assassinando a esposa e atentando contra a própria vida em 

seguida. 

Não há informações sobre a existência de pedidos de medidas protetivas. Assim, como 

também não há informações sobre um histórico de violência doméstica Ela não soube 

informar se o homem ainda está vivo. Na época do crime a Lei do Feminicídio ainda não 

estava em vigor. 

 A violência é uma marca do patriarcado. O racismo institucionalizado e a negligência 

do poder público ajudam a reproduzir essa lógica de violência sobre a mulher negra, uma vez 

que escalonam a mulher numa lógica de superioridade racista, em que a mulher branca goza 

de certos benefícios que são inacessíveis a mulher negra, resultando inclusive num índice 

muito maior de mulheres negras assassinadas. Nesse sentido, aponta Luiza Bairros: 

 

”O racismo e o sexismo influenciaram as relações que determinaram a sociedade 

brasileira no seu momento fundador. Isso está no DNA de nossa sociedade, é 

estruturante. E hoje, mesmo considerando que tudo o que já mudou em relação ao 

que consideramos violência, não há como discutir violência contra as mulheres sem 

discutir racismo e sexismo no Brasil” 151. 

 

3. FEMINISMO E DIREITO: O CAMINHO PELO ABOLICIONISMO PENAL. 

 

 É inegável o interesse de parte dos movimentos feministas pela utilização do sistema 

de justiça criminal como instrumento para a proteção de mulheres e meio para a promoção da 

igualdade de gênero. Assiste Larrauri que essa aproximação é até mesmo compreensível em 

um momento de populismo penal e enfraquecimento de um (suposto) Estado de Bem-Estar, 

 
150ELIAS, op. cit.  

 151Luiza Bairros foi mulher negra, ativista social, socióloga e ex-ministra da Secretaria de Política de Promoção 

da Igualdade Social (SEPPIR) entre 2011-2014, durante o governo Dilma Rousseff.  
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uma vez que são descartadas políticas e ações afirmativas, o que favorece a ideia da 

criminalização como instrumento capaz de reafirmar direitos. Nesse contexto, o caráter 

punitivista de alguns  movimentos feministas inserem-se na própria lógica da criminalização 

como elemento capaz de indicar a gravidade de determinada questão e estabelecer uma 

hierarquia entre os problemas sociais 152. 

 Os críticos desse punitivismo feminista alegam que na seara legislativo-penal resultou 

na criação de tipos penais que protegem bens jurídicos já tutelados por outras figuras típicas. 

Dessa forma, figuras previstas como crimes de assédio sexual, violência doméstica e 

feminicídio, poderiam ser enquadradas em outros tipos penais já previstos pela legislação 

brasileira, como é o caso da própria figura do homicídio, simples ou qualificado. 

 Se de um lado a legislação é pouco efetiva na proteção de mulheres vulneráveis, a 

visibilidade que o direito penal dá aos bens jurídicos por ele protegidos é de grande relevância 

para fomentar a discussão a respeito desses temas. Contudo, a utilização desse mecanismo 

simbólico produz perversos efeitos reais sobre pessoas reais, que atingem não somente os 

criminalizados (homens, em sua esmagadora maioria), mas também as pessoas que buscam no 

sistema de justiça criminal uma falaciosa proteção ou tutela de direitos153. 

 Como apontam alguns pesquisadores o poder punitivo é elemento estruturante do atual 

direito penal e historicamente um poder masculino. O poder punitivo foi inicialmente pensado 

a partir da morte, como direito de fazer morrer e deixar viver feito por homens para homens.  

 O direito penal parecer ser o contrario do que apontam o poder punitivista da justiça 

feminista. De acordo com Swaaningen (1983) o direito penal é extremamente racionalista, 

adota o mito de encontrar objetivamente a verdade, para desta forma, poder atribuir a culpa a 

alguém. As distinções que são feitas entre verdade e falso, vítima e delinquente, infração e 

obediência à lei são apenas brechas para o sistema.  O sistema penal é fechado e 

adicionalmente centralizado, hierárquico e estático. Para ele as soluções penais não tem nada 

a ver com a vida diária e somente pode oferecer as vítimas dos crimes de menor potencial 

ofensivo, multas e encarceramento 154.  

 Outro erro não levantado pelas feministas ao recorrer ao sistema penal acreditando no 

poder punitivista para a garantia de direitos é não perceber que o direito penal dicotomiza e 

 
152LARRAURI, Elena. Criminología crítica y violencia de género. Madrid: Trotta, 2007.  p. 69.   
153SIMÕES, Op. cit. p. 88-89.   

 154SWAANINGEN, R.V. ANIYAR DE CASTRO, Lola (Org). Feminismo y Derecho Penal. Hacia una política de 

abolicionismo o garatismo penal? In: Manual de Criminología Sociolpolítica. Trad. Ester Kososvski. Rio de 

janeiro: Forense, 1983. p.127-128. 
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individualiza problemas estruturais, sendo seletivo com os “maus” e sobre os quais recai toda 

a lógica penal. Isto demonstra que parte das feministas não compreende a natureza do sistema 

penal, tendo apenas ideias gerais sobre o que realmente faz.   

 Entende-se que a expectativa das minorias oprimidas no sistema penal estão baseadas 

na necessidade de chamar atenção para qualquer forma de opressão contra eles, uma forma de 

demonstrar a desaprovação moral pública e conseguir apoio. 

‘  A criminalização é percebida como um símbolo excelente para chamar atenção para 

alguma demanda social, mediante ao qual se mostra que algo está errado, que as penas não 

são suficientes. Usam-se os meios de comunicação para demonstrar a situação e inflar a 

opinião pública. A título de exemplo, os índices da violência sexual e a ineficácia da lei. 

  A criminalização tem seus valores simbólicos, porém são perigosos. No caso da 

violência de gênero, as feministas incorrem na possibilidade de legitimar um sistema de poder 

e opressão que nada mais faz do que reproduzir violências e gerar novas dores e sofrimentos.  

 Nesse sentido, esclarece Soares que o abolicionismo penal rejeita a concepção de 

“crime” ou “delito”, pois enxerga os conflitos como uma situação-problema155 e os seus 

maiores interesses são as opiniões concretas dos envolvidos.  

 

“O movimento de mulheres que outrora também foi anti-estatista e anti-

institucionalista, portanto, contra a repressão do Estado, em nome da democracia e 

da cidadania descobriu os supostos benefícios da Justiça Criminal. Pedindo mais 

punição, estas mulheres colocaram-se contra a chamada tolerância social, para 

criminalizar ou penalizar atendendo às demandas administrativas e burocráticas do 

sistema de justiça penal e o mercado justificador de sua permanência” 156.       

 

 Como exemplo, ela destaca que nem todas as mulheres veem diferença entre o 

atendimento entre uma delegacia comum e a de mulheres. Muitas não confiam em policiais ou 

não desejam se dirigir a uma delegacia ou tribunal. Essas questões não têm que ser retratadas 

apenas no ambiente criminal.  

 Swaaningen (1983) explica que as leis holandesas contra crimes sexuais dificultam a 

percepção dos problemas estruturais, uma vez que “violação da castidade” desvia a atenção 

para a verdadeira natureza do crime, a violência masculina condicionada pelo patriarcado. A 

 
 155De acordo com a autora a situação-problema é vista como uma somatória de variantes que resultou num 

conflito. Se existe uma pessoa que se sentiu prejudicada, a resolução desse conflito exige que as pessoas 

envolvidas lidem e conversem de alguma maneira. Vítima e agressor têm a opção de resolver entre si ou dentro 

de um contexto social suas diferenças e dificuldades em relação ao sofrimento individual de cada um. 
156 SOARES, L. Violência contra a mulher e o abolicionismo penal. Revista Verve/PUC. São Paulo, 2003. v. 3. p. 

250. Disponível em:  https://revistas.pucsp.br/verve/article/download/4946/3494. Acessado em: 15 de jul. 2019. 

https://revistas.pucsp.br/verve/article/download/4946/3494.%20Acessado%20em:%2015%20de%20jul.%202019.
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título de exemplo, ele explica que a violação sexual choca não porque violou a autonomia e 

livre vontade da vítima, mas sim por causa da moralidade do público. Ele aponta ainda que 

durante o processo penal, durante o testemunho, é possível observar que frequentemente a 

mulher é culpabilizada pelo delito157.  

 Para os movimentos feministas interessa muito mais o abolicionismo penal que o 

direito penal de gênero. Primeiro que o abolicionismo penal elimina a ideia de racionalidade 

punitiva e repressiva que o direito penal representa e acredita que uma abordagem mais ampla 

traz mais justiça ao problema e aos envolvidos que a punição. Ressalta Soares que o 

abolicionismo penal abandonou as noções de “crimes” e/ou “delitos” para restringir o 

acontecimento conflituoso às pessoas envolvidas e a seus interesses, desejos e vontades. 

Acontecimentos e práticas de não penalização que são entendidas como “situação-problema” 

158. 

 Segundo, que para a criminologia o abolicionismo também é mais interessante Essa 

comparação pode partir da visão anti-positivista que feminismo e abolicionismo 

compartilham, isto é, a ciência não está livre de valor e deveria ser usada para influenciar a 

sociedade. Também é interessante apontar que  ambas tem a perspectiva de romper com as 

relações de poder existente e como opção para umas perspectivas orientadas do dia a dia dos 

sujeitos. Por fim, ambas as perspectivas compartilham da desconfiança de suas aptidões para 

uma ciência séria.     

   Assim, percebe-se que os argumentos para um feminismo punitivista não só são 

incoerentes com a pauta emancipacionista, como podem acabar reproduzindo os discursos que 

o movimento tenta desconstruir. É válido apontar que as funções simbólicas do direito penal 

de gênero são ilusórias, pois não tratam das questões estruturais e muitas das vezes, as 

individualiza, não abarcando os grupos interseccionalizados (as mulheres negras, indígenas, 

etc.) Outro ponto importante a ser lembrado é que nem todas as mulheres são feministas. 

 Sinaliza Soares que o abolicionismo penal interseccionalidade. A possibilidade de 

mudanças na sociedade em nome dos seus direitos não precisa estar centrada unicamente no 

Estado, podendo ser realizado de outras formas, num contexto mais libertário 159.  

 As alternativas propostas para o combate a violência de gênero pelo viés do 

abolicionismo penal podem vir do seu programa de justiça participativa. Swaaningen (2003) 

 
 157SWAANINGEN, op. cit. p.129-130. 

158SOARES, Op. cit. p. 250-251. 
159SOARES, Op. cit. p. 254.  
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elenca cinco propostas que se referem ao problema da violência sexual e que dão origem à 

investigação abolicionista, das quais esse trabalho compreende que possa ser adotada em 

outros contextos160. Assim: 

 

1) Políticas que visam mais policiais e mais vigilância no bairro para garantir 

a segurança das mulheres; 

2) Essa perspectiva penal só será efetiva se combinada com uma intervenção 

social, assistência para as vítimas com profissionais habilitados e 

estabelecimentos de refúgio para as vítimas; 

3) Nesse sentido é essencial uma política social mais efetiva com mudanças 

na legislação familiar, nos programas de seguridade social, fortalecendo a 

mulher; 

4) Uma posição material mais autônoma para as mulheres, para que assim 

também sejam psicologicamente menos vulneráveis; 

5) Uma política de autojustiça preventiva, com cursos de autodefesa para 

fortalecer principalmente o psicológico das mulheres. 

 

 Insta salientar que essas medidas só serão eficazes se trabalhadas de forma preventiva, 

como a já apontada autojustiça preventiva, os cursos de autodefesa, e uma educação sexual 

não sexista. A escolha por um procedimento jurídico em caso de violência contra a mulher 

deve ser uma escolha feita por ela, dentro desta conjuntura abolicionista. O procedimento 

penal é totalmente inquisitório e inapropriado para proporcionar às vítimas qualquer dessas 

possibilidades de emancipação. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Foi construída uma narrativa histórica, social e cultural com o objetivo de retratar a 

condição da mulher, vítima da violência de gênero, dentro da estrutura social compreendida 

como patriarcado. A partir de uma discussão teórica sobre a relação entre mulher e patriarcado 

percebeu-se que mesmo existindo no mundo, a mulher, durante muito tempo, não foi sujeito 

ativo na construção da sua própria identidade. 

 No primeiro capítulo foi trabalhada a desconstrução do ideal de supremacia masculina, 

baseada na teoria biológica sexista que colocou a mulher como inferior pela força física. Foi 

apresentado um debate teórico de construção de uma identidade social da mulher. Fez-se 

 
160SWAANINGEN, op. cit. p.136-137.   
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necessário um recorte temporal, social e espacial, uma vez que quando se fala em “mulher” se 

fala em universos femininos condicionados ao local e ao tempo.  

 Houve uma abordagem sobre os reflexos do sistema patriarcal na consolidação da 

emancipação da mulher. Cruzando alguns campos do conhecimento foi compreendido que o 

patriarcado construiu raízes fortes sobre os mais variados campos sociais, que vai do religioso 

à ciência.  

 Ainda dentro da proposta do primeiro capítulo, foi realizada uma breve análise sobre 

os mais variados movimentos feministas e a sua importância para a construção de uma 

identidade questionadora da ordem imposta pelo patriarcado. Foram explicadas as várias 

correntes do feminismo que desaguaram na proposta do feminismo pós-modernista da década 

de 1980, do qual esse trabalho se orientou.  Por fim, a partir da atuação desses movimentos foi 

debatida a questão de violência de gênero. 

 No capítulo 2 foi detalhado de forma específica o objeto deste trabalho que é a Lei do 

feminicídio, em especial o seu impacto na categoria de mulheres negras. A forma extrema de 

violência de gênero foi interpretada a partir de uma perspectiva geral, de outra mais específica 

sobre o olhar do sistema jurídico. Foi realizado um debate teórico entre filósofas feministas 

brancas e feministas negras com o intuito de demonstrar a diversidade dentro do movimento. 

No que se refere à mulher negra, durante muito tempo, as suas pautas não encontraram 

ressonância nas propostas de suas irmãs brancas. A interseccionalidade surgiu para apontar 

que quando se trata de feminismo não se pode guiar exclusivamente por uma vertente, mas 

por todas que se entrecruzam e colocam a mulher sob o julgo do homem. Além da questão 

sexista, foi necessário trabalhar, também, a questão do racismo produzido no capitalismo e 

incorporado pelo patriarcado para entender o lugar de fala da mulher negra.  

 Retratou-se os marcos normativos internacionais e nacionais sobre os índices de 

violência de gênero. A partir deles foi construída uma dialética sobre os altos índices de 

assassinato de mulheres, especialmente mulheres negras, mesmo após o advento da Lei Maria 

da Penha.  

 Logo após, foi trabalhado a forma como o sistema penalista reproduz a violência de 

gênero e a atuação do simbolismo penal. Dentro lógica de assassinatos perpetrados contra a 

mulher, foi apontada a necessidade de se trabalhar a interseccionalidade para entender em que 

condições as mulheres negras são mais assassinadas que as irmãs brancas. 
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 Dentro desse capítulo, ainda, foi trabalhado de forma rápida o caso emblemático da 

vereadora assassinada Marielle Fraanco. Após uma pesquisa de campo foi apresentada a 

perspectiva do feminicídio a partir do olhar de um centro de resistência negra. 

 E, por fim, no capítulo 3 foi retratado o abolicionismo penal como um caminho para as 

propostas feministas, uma vez que o direito penal tradicional é tradicionalmente masculino, 

fechado, centralizador, hierárquico e estático. A insistência por esse via não só é uma 

contradição, como uma ameaça, ao reproduzir os discursos sistêmicos do patriarcado. 

 Neste sentido, aponta Alessandro Baratta, o direito penal mínimo atuaria de forma 

mais eficiente na busca de soluções relativas à violência e a violação dos direitos ou de 

resolver conflitos e problemas sociais que demandam resposta imediata, justas e adequadas161.   
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APÊNDICE 1 – Entrevista transcrita 

 

 

Arquivo: áudio 1 – Tempo de gravação: 49 min. e 03 seg. 

 

Realizada em 6 de junho de 2019. 

 

Identificação: Imiriã Jane de Moraes Soares Elias. 

Idade: 50 anos 

Assistente Social 

Natural de Volta Redonda 

 

Roteiro de perguntas. 

 

P1. Por favor, apresente-se. Qual o seu nome, idade, profissão, estado civil, ocupação e 

formação.    

 

P.2. Conte-me um pouco a história do Grupo das Marias. Qual o objetivo da sua criação? 

Quem dirige? Onde ocorrem as reuniões? (etc.). 

 

P.3. Quem ministra as palestras é sempre externo ao CENSG? Poderia explicar as razões. 

 

P.4. Vamos falar de um tema que é proposto pelo Grupo, a violência de gênero. De que forma 

o grupo trabalha com a temática da violência contra a mulher? 

 

P.5. Poderia falar um pouco sobre as suas vivências com mulheres que foram ou são vítimas 

de violência de gênero (inclusive mulheres trans).  

 

P.6. Conforme algumas pesquisas realizadas por diversos países o número de mulheres negras 

que sofrem algum tipo de violência de gênero é consideravelmente maior que o número de 

mulheres brancas, especialmente quando se trata do assassinato de mulheres. A que a senhora 

apregoa essa discrepância? 

 

P.7. No Grupo das Marias, a senhora já vivenciou algum caso de violência de gênero? 

 

P.8. Quais são as medidas adotadas pelo Grupo? 

  

P.9. A senhora poderia falar um pouco sobre a forma como abordam o racismo e sexismo no 

Grupo das Marias. 

 

P.10. Durante o tempo de existência do Grupo das Marias foi necessário recorrer ao auxílio do 

Município? 

 

P.11. Por fim, qual a importância dos grupos de apoio, como o Grupo das Marias, no auxílio à 

mulher vítima de violência de gênero. 
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R: Meu nome é Imiriã Jane de Moraes Soares Elias, eu tenho 50 anos, eu sou natural de Volta 

Redonda. 

A minha ocupação, profissão, neh? Eu sou assistente Social. Eu trabalho, hoje, dentro de um 

CRAS. 

A minha ocupação quanto à mulher negra, eu sou de religião de matriz africana. Então, assim, 

até por conta dessas situações, você acaba sendo militante. Na realidade a mulher negra ela já 

nasce militando, porque os seus direitos são todos eles vilipendiados mesmo, neh? Por conta 

desse racismo estrutural que existe no Brasil e que assim, ninguém gosta de discutir racismo, 

como discutir gênero. Então, assim, quando eu me vi (neh), que eu já tinha filhos, voltei (fui) 

fazer faculdade, você começa a entender que isso é estrutural. O problema não é você.  

E aí, a partir dessas demandas e aí, assim, dentro dessa religião que eu abracei, de religião de 

matriz africana, que é a Umbanda, você começa até a ficar mais crítica, porque ela te faz 

(você) repensar.  

Como diz o outro, essa reforma íntima que você começa a buscar. Quem é essa identidade? 

Quem é você? Quando eu começo a ter esse entendimento da sua ancestralidade? De como 

que era? Neh (...). 

Quando veio para cá o povo negro, quando chegou aqui, que era até então, a gente sabe que a 

gente descende de reis e rainhas que na África é um leque, mas você descende de uma 

dinastia e você sabe, e aqui você foi roubado de todos os seus direitos. E, aí, você vai 

entender que você tem o sobrenome do colonizador, não o sobrenome africano. Eu não sei 

quem veio de lá? Então, assim, a gente fala que a religião, de uma certa forma, é afrobrasileira 

por conta disso, porque ela nasce no solo brasileiro e a gente não tem referência, não é igual 

nos Estados Unidos que tem referência. 

Você vai buscar a sua linhagem, você consegue buscar. No Brasil não, foi tudo muito 

perverso. Então, é o que acontece. Você vai buscar esse aporte, a religião me ajudou muito, 

porque a minha religião, nesse caso, o ancestral que trabalhamos diretamente, preto-velho, 

todas as entidades, e aí, assim, a gente tem mesmo, dentro da nossa casa, já com um víeis 

mais voltado, direcionado. 

Nós temos uma entidade, que a gente sabe que é uma pomba-gira, e que ela vem trabalhando 

isso muito conosco, foi onde nasceu esse Grupo das Marias, dentro da Casa. Esse Grupo ele 

nasce pela necessidade de trabalhar a mulher em toda a sua plenitude. Trabalhar o seu sagrado 

feminino e quando se pensa em trabalhar o sagrado feminino, que aí a gente vai ter um recorte 

totalmente diferenciado, que quando se pensa em feminismo, o feminismo que a gente 

professa é o feminismo negro. A gente não vê essa questão do patriarcado, a questão do 

homem, porque quando você trabalha esse feminismo na África, o homem é de igual.  

Então, assim, a gente vê que uma família negra é a mulher e o homem trabalhando juntos em 

um só objetivo, pra criar os filhos, ou seja, como naquela comunidade, geralmente, são 

famílias numerosas, até porque eu venho de uma família numerosa. Eu sou a décima filha. 

Então, assim, eu sou a décima filha, eu sou a última e no caso quando a minha mãe me teve 

foi em 1969, a pílula anticoncepcional estava sendo comercializada no Brasil e isso o poder 

aquisitivo era pra quem tinha.  

Então, você começa a entender, é onde eu falo que a mulher negra já nasce batalhando pelos 

seus direitos. Ela vai trabalhar muito cedo. São pequenas tarefas que era muito lúdica dentro 

da sua casa, mas que já tinha aquela coisa de olha você não pode se curvar por qualquer coisa, 

porque você tem que dar conta disso. Você tem que dar conta daquilo. Você vai trabalhar fora, 

mas quando você chega em casa, você tem que fazer. O marido sempre tá te ajudando, porque 

o meu pai sempre ajudava de uma parte. Então, você vai vendo que a maneira que você vai 

sendo criada é diferente de amigas brancas suas, que o pai chegava, sentava na cadeira e 
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pronto e acabou. Então, é assim, é aonde eu falo, que o feminismo que hoje a gente tenta ser 

protagonista, porque eu falo que a gente tenta, porque hoje vem uma enxurrada de lá de fora 

pra cá, do ocidente pra cá, e aí quando a gente fala em empoderamento, a gente só vê o 

empoderamento, às vezes, muito que estético e não é isso. É a sua mesmo, porque quando a 

gente vai trabalhar esse sagrado feminino, ele tem toda essa nuance. Porque você tem o 

positivo e o negativo, mas quando se pensa que você é uma fêmea, que você faz parte de um 

todo, de todo um meio ambiente, de toda uma natureza, neh? Que a terra é mãe. E por que a 

gente menstrua? E que não tem essa coisa de você ficar, é, se sentir diminuída porque você 

menstrua, pelo contrário quando chega nesse momento é festa pra gente que é povo negro, é 

isso.  

Quando uma menina tá começando uma etapa, ela sai daquela etapa da criança, para se tornar 

uma mulher, uma mulher bem resolvida. E aí você vai trabalhando todo esse processo com 

ela, neh? Quando criança, como toda criança, a liberdade de subir em uma árvore e buscar a 

sua independência mesmo, porque não é aquela coisa assim, você não pode ir aqui, não pode 

ir ali. Não, você pode. Hoje está difícil de ter isso por conta desse processo, até mesmo que eu 

costumo dizer, que é mais que um encarceramento que aconteceu. Em uma comunidade, hoje, 

numerosa, de operários, você vai ver muito mais famílias negras, até por conta dessa 

acessibilidade, neh? Você tem que largar muito cedo a escola para você ajudar em casa. A 

renda, o capitalismo faz isso, você tem essa falsa sensação de que você pode consumir e você 

precisa de ter o dinheiro pra circular, mas só que você tem essa sensação de que você pode 

consumir tudo, mas não é não. O salário é menor, até por conta dessa acessibilidade da escola, 

você tem sempre que estar provando, sabendo que você é melhor. Então, é aonde que eu falo, 

que o preconceito, o racismo, ele acaba matando, neh? Ele acaba. Quando ele não mata, ele 

causa umas sequelas muito grandes em questões de saúde mesmo, em questões de saúde 

mental, porque você começa a entender que você, luta para estudar, luta para chegar lá, e 

quando chega ainda assim se tem desnível. E, aí, quando você, se já tem esse desnível para a 

mulher branca conseguir o seu lugar ao sol, a gente ainda tem uma trajetória ainda maior, 

porque você tem que provar, porque além de ser boa, você é mulher, e ainda é uma mulher 

negra. Então assim, você está sempre tendo que provar e isso vai minando um pouco a sua 

saúde mental, porque a sua saúde mental, ela fica abalada.  

Questão de violência, na hora de parir, você, lógico, quer um processo que a gente entende 

que a natureza que vai fazer o seu processo, mas, hoje, se pensando que você tem que dar 

conta de tantas outras coisas, quando você chega para utilizar o SUS, você sabe que tem 

médicos que são preconceituosos sim, que não gostam de colocar a mão, e que muitos até 

acham que, primeiro, você vai tomar o seu banho, aí tem que fazer até a raspagem neh? Sendo 

que a gente sabe que não interfere no parto, mas isso é uma maneira que, não é infecção, não 

é isso, a gente sabe que na realidade existe mesmo um processo aí. 

 A mulher preta ela é bunduda, ela é gostosa, só pra que? Para merchan do samba, da 

sexualização. Então, isso, você começa a entender o por quê? Pô, espera aí, eu tenho que me 

entender. Aí a gente sabe que tem hoje no Brasil também, não só trabalhar nossas meninas, 

neh? Essa masculinização, essa heteronormatividade, de que o homem tem que ser homem, 

tem que provar. Então se ele fizer isso, ele está saindo pra fora da caixinha, mesmo que a 

gente hoje está tentando trabalhar esses homens mais desconstruídos, neh, que é a palavra que 

a gente usa muito, de que ele tem que ajudar em casa, mas ele ainda se sente pressionado, 

porque é a criação. 

Então, assim, quando se fala que dentro de uma família negra, geralmente é o seguinte: é 

dividido. A menina que arruma cozinha, mas o menino também vai lavar um banheiro, 
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semana que vem troca, porque ela tem que estar trabalhando fora, então eles tem que aprender 

também, ou seja, é uma comunidade, todo mundo tem que trabalhar. 

O que acontece neh? A lei, ela vem para coibir, neh? Só que a gente tem uma sociedade, como 

um todo (volto para te dizer, o capital), as leis dentro da Academia, dentro do Código Penal, é 

uma lei maravilhosa, porém a gente sabe que não é assim. Quando você vai fazer uma 

denúncia, a gente tem, hoje, uma delegacia de mulher em Volta Redonda, e quando você vai 

para registrar ou você vai acompanhar aquela mulher, eu sinto isso muito, até o desrespeito 

com a gente mesmo, eles fazem de tudo para você não fazer o Boletim, aí quando você vai 

conseguir uma medida protetiva, é outra coisa, neh? Que você demora tempos para conseguir, 

e até lá acontece isso. O que é que está acontecendo?  

Hoje, quando eu digo que o racismo é perverso, não é mimimi não, é porque a gente tá 

sentindo na pele. Torno a falar, a comunidade mais pauperizada, é aonde o governo falha, o 

poder paralelo, ele entra. Então, a gente está entrando, a gente está perdendo o nosso sentido, 

(tá) de aldeiamento, de quilombar, porque até então, você tinha ali um mais velho, você 

conversava, só que a cada dia que passa o capitalismo, tem que te fazer consumir.  

Volto lá, você tem que consumir, você tem que ter um tênis bom, você tem que ter um celular 

bom, você tem que ter. E aí, eu não tenho acesso a escola, eu não tenho acesso a cultura, eu 

não tenho acesso a uma boa alimentação, eu não tenho acesso ao trabalho, a habitação piorou 

e aí você vai fazendo o que?  

Os guetos, os guetos vão se formando, e aí quem vai regimentando essas crianças? As nossas 

crianças pretas? É aí é onde começa o genocídio da população preta, principalmente em idade 

produtiva e aí é uma cadeia, porque, ali, o que acontece? A menina também não foi para 

escola, ele também teve essa evasão escolar, já tem aí um ou dois filhos, o emprego falta, falta 

alimentação, estão procurando emprego e não estão conseguindo, ela está tentando também, 

tudo subempregos e aí começa a entrar os vícios. Por que você precisa o que? Você precisa 

entorpecer, eu não quero viver essa realidade, ou seja, o meu antepassado passou por isso, 

minha avó passou por isso, eu quero furar esse bloqueio, só que aí (?) ou seja, ou minha saúde 

emocional e o meu mental vão para o espaço, que aí é onde eu preciso entorpecer, que entra a 

questão do álcool que vai potencializar esses tipos de violência, das agressões, e que vai 

chegar em um ponto realmente que vai ter isso.  

E aí você começa a entender que, assim, preciso voltar para devolver alguma coisa para 

aquela comunidade. Então, hoje, quando se pensa em uma casa, um terreiro, tanto de 

Umbanda, quanto de Candomblé, é um processo de resistência por conta dali, porque ali você 

está sendo passado aqueles valores que eram passados naquele quilombo, então você tenta 

trabalhar esse quilombo, você tenta trabalhar que (olha é importante) você não é filha de 

qualquer um, você tem seu Orixá, você tem uma coroa, você traz essa autoestima. Na 

realidade, não é trazer, porque sempre (você) é trabalhado isso e aí o que acontece? Você 

começa a dar a entender, que se você não mudar o seu entendimento e buscar, você começa 

(...).  

Por que? o que acontece? Quando começa a miscigenação, ela é muito perversa até em 

determinados momentos, porque quando um homem branco casa com uma mulher negra, 

muitas das vezes ele não entende o que ela sofre e ele também acaba repetindo a história. 

Então, assim, se ela está cansada hoje e ela não quer ter uma relação, ele fala que isso não é 

dela, indiretamente ele não entende o que é o racismo. E aí você tem toda uma construção de 

uma sociedade dizendo para você que não existe no Brasil.  

As leis, elas são um aporte muito bom, torno a falar, mas elas teriam que ser levadas a sério. 

Tá, isso aí não é só a questão, tem a questão do feminicídio, mas aí a gente vai vendo que vai 

adoecendo e vai morrendo. Violência obstétrica, a gente sabe que acontece isso muito, né 
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(acesso a conversa), porque igual eu estou falando, lá no quilombo, quando a sexualidade 

começa a florescer, é tão natural esse processo, os ritos de passagem, eles são colocados, 

então você é uma felicidade. Eu tive uma oportunidade, que quando a minha filha menstruou, 

a gente trouxe uma lembrancinha, porque aquela lembrancinha está dizendo - olha você está 

mudando o seu ciclo hoje, né, hoje você está pronta, mesmo que, emocionalmente não esteja- 

mas ela já vem naquela condição de ajudar a entender que o seu irmãozinho pequeno não é 

um boneco, ela sabe que um bebê não é um boneco, ela sabe que o bebê é uma criança, é um 

ser humano, entendeu? Não é um celular, eu vou brincar de boneca, e isso é levado a sério. 

Então, assim, é quando você vê que os direitos não são para todos, neh?  

Eu tive uma educação muito boa, porque igual eu estou te falando, a minha mãe não tinha 

formação, mas a pedagogia dela era maravilhosa, o que ela falava para um, ela tentava falar 

com roupagens diferenciadas para atender cada um dos filhos e, com isso, você vai tendo 

acesso. Eu fui trabalhar, fui trabalhar dentro do hospital, então, assim, levo a minha filha 

desde cedo. Primeira menstruação, logo depois fui levar para o ginecologista para fazer um 

preventivo, então assim, para ela, nunca foi aquela agressão.  

Mas aí, volto lá naquele negócio do cuidar desde pequena, um chazinho de rosa branca 

porque ajuda (então, assim). 

 Enfim, quando você chega dentro de uma comunidade que não tem acesso a nada, que você 

vê que praticamente é uma reprodução dentro de um encarceramento quase que em massa, a 

sensação que eu tenho é a seguinte: que eles criam com alguns tipos de conjuntos 

habitacionais, bem parecidos com os presídios. Que aí já começa ali um processo, assim, aqui 

é um encarceramento, e aí você vai sair daqui e vai para um presídio. Não te dá acesso, 

neh?Mas aí você vai ter a política da sua casa, tá, mas e aí como? Como que você vai ter 

uma casa que não está totalmente habitável? Aí você fala assim, as condições estão boas? 

Estão regulares? Mas aí, está lá a luz que não funciona, a casa que está úmida, que é em uma 

encosta de barranco, entendeu?  

Ou, então assim, lugares que são superpovoados e que mesclam muita coisa. E aí eu torno a 

falar que, infelizmente, uma educação que é totalmente arcaica. A nossa política a ponto de 

educação, ela é horrível. O professor, hoje, ele é um transmissor só, nem de conhecimento. 

Ele busca só o resultado. Você precisa cumprir essa meta.  Não é mais o educador. E aí o que 

acontece? Você fica totalmente alheio, então assim, você não conversa com a criança, com a 

adolescente sobre a questão de planejamento familiar, sobre educação sexual mesmo, porque 

igual eu falo, educação sexual, ela precisa ser trabalhada dentro das escolas. Porque você tem, 

hoje, um contingente que as pessoas têm vergonha de falar de sexo. Vergonha? Coisa que para 

a gente sempre foi muito natural, tanto que minha mãe teve dez filhos. E sempre a gente sabia 

que tinha uma relação de afetividade entre o casal. Ele chegava, ele abraçava, ele tinha que 

beijar. Então, assim, o espaço deles era preservado. Então a gente via essa questão do sexo 

com naturalidade e aí começa as maneiras que cada um tem de educar, neh? E aí eu não quero 

falar sobre isso, os muros, para não falar. E aí vão se aprendendo e o que acontece? Tendo um 

filho ou quando não tem um filho, as infecções sexualmente transmissíveis que estão 

enormes. E eu torno a falar que está muito complicado, porque aumentou o número de novo. 

O Brasil está com tudo eclodindo de novo, sífilis, HIV voltou a emergir. Dentro de Volta 

Redonda também está muito grande, principalmente sífilis, coisas que, assim, até então, você 

tinha praticamente quase que erradicado. 

O grupo das Marias, ele é um grupo que foi idealizado por uma pomba gira, que é a dona 

Maria Catiço e ela sempre veio para trabalhar essa questão do sagrado feminino. E isso, ela 

não descarta de trabalhar o homem junto, neh? Ela trabalha bem, se a gente analisar, bem 

dentro dessa pegada mesmo, do feminismo africano, e até porque, ela sempre fala assim, que 
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o homem também tem que trabalhar o seu instinto maternal, esse instinto de percepções e 

trabalhar também o emocional. Quando você tem um emocional equilibrado, você vai ter uma 

saúde mental melhor,  isso vai refletir no seu físico e, consequentemente, você não vai aceitar 

muita coisa. E esse aceitar é o quê? Se não está me fazendo bem essa relação, eu não mereço 

menos, eu estou sempre merecendo de igual, ou melhor.  Então, quando vem uma relação que 

a gente, hoje, não consegue entender muito bem. Quando eu tenho uma relação, que é uma 

relação, aí eu vou falar afetiva, neh?  

Qualquer uma que ela seja que a gente já acha que relação é Lei Maria da Penha, feminicídio, 

a gente aplica só pelo hétero,  mas pelo contrário, casal homoafetivo também passa. Porque, 

aí, eu torno a falar, eles acabam revivendo o que o casal hétero faz. Uma reprodução do 

sistema, só que, assim, eu acho que eles não têm nem noção. É um reflexo do sistema 

patriarcal, principalmente a gente de religião de matriz africana, a gente abraça muito. Para a 

gente não tem essa diferença (neh?) a questão LGBT. Por que não tem? Porque a gente sabe 

que pra gente o importante é o ser, não ter ou ostentar, eu sou o macho, eu sou a fêmea, não, a 

forma de amor, então para a gente não tem isso. Só que, quando eu vejo que dentro (de hoje) 

desse patamar que, hoje, nós nos inserimos que estamos vivendo, que o LGBT ele tem muito 

dessa coisa de, de entrar na pegada do feminino, do feminismo, mas eurocêntrico, não o 

nosso.  

E aí eu acho que por isso eles começam a até de certa forma, essa inversão de papéis e 

reprodução, eu vejo muito isso, ou seja, sempre tem que ter aquela que usa o vestido, aquela 

que tem um cabelo, não é entender a questão de gênero não, sabe, se descobre, ainda não 

consegue entender a questão do gênero, se é um menino trans ou uma menina trans, eu não 

estou nem falando quando eles não conseguem entender isso, mas você começa a entender 

que já começa essa reprodução. Tanto que quando você fala de relacionamento, de casamento, 

sempre tem que ter uma noiva, não pode ter duas noivas, geralmente uma tem que estar mais 

de terninho, sabe? Sempre dentro desse contexto e, aí, é onde entra também a questão das 

agressões, neh? De que se mexeu com a mulher, eu dou porrada, e, aí sabe, você não vai 

permitir, porque quando o casal está bem, ninguém vai entrar dentro da relação.  

Então, assim, você vê que é mesmo uma questão de reprodução, a violência, ela vai 

manipulando a pessoa de uma forma tão maquiada, que ela se faz isso. E aí eu fico olhando 

dentro desse contexto, que eu observo isso dentro da nossa casa, então quando a dona Maria 

Catiço vem, ela falando “Olha, a gente precisa trabalhar essas mulheres primeiro, que já 

desencarnaram vítima de violência”. Porque quando você olha o ato da gente nascer e se 

preparar para um desencarne, ou seja, para morrer em vias naturais, você começa a entender 

que vai sendo a ausência mesmo, senilidade normal do ser humano, que ele vai se debatendo 

sobre aquele corpo quebrado, que vai ir. Então, pra gente também é um processo natural e 

voltar, retornar para o Orun, neh? É natural. Quando ceifa, mesmo que um guerreiro vá para 

uma batalha ou para uma caça, a gente tem que trabalhar esse espírito, a gente acredita em 

vida após a morte. Então se a gente sabe que esse espírito está lá todo quebrado, esse espírito 

precisa de ajuda, então quando ela vem trazendo essa proposta de que nasça um grupo para 

que a gente, as mulheres que estão aqui encarnadas, que utilizam a casa, elas podem ajudar 

aquelas que estão desencarnadas, ou seja, no astral, e ao mesmo tempo elas começam a ter 

uma consciência crítica dessas situações, então elas começam a trabalhar afetividade. Elas 

começam a trabalhar o seu lugar na sociedade, elas começam a trabalhar esse 

empoderamento, mas esse empoderamento de todas as situações, principalmente a politização. 

A gente vai entender porque acontece isso, a gente vai discutir vários temas, neh?  

Primeiro a gente discute também o nosso interno, porque sem saúde emocional a gente não 

consegue. Então, assim, a gente começa a entender o porquê estamos aqui, hoje, neh? Por que 
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eu busco uma religião? Porque não é só o ópio da galera, a religião, como diz alguns 

filósofos, a religião não é só o ópio ou para você ter um controle. Ao mesmo tempo em que a 

gente está religando com a nossa espiritualidade, com a nossa ancestralidade, também 

estamos devolvendo para nossa comunidade uma coisa mais atuante. Como o quê? Vamos 

questionar políticas públicas, por que eu não tenho?  

Como eu falei uma casa, ela nasce a gente fala que os barracões, eles acabam sendo um 

pequeno quilombo, por causa de uma questão de resistência e ele acaba fortalecendo do lado 

de fora. Porque igual eu costumo dizer que a Umbanda, ela passa da questão da religião, 

porque é um modelo de vida, porque, assim, espera aí, vamos trabalhar com os excluídos? Tá, 

quem são esses excluídos? Quem está à margem de que? Sempre aquela perguntinha “Para 

quem? Quem? Quando? Onde?” Então quando você começa entender que, hoje, se eu não 

segurar a mão do meu igual e ir, eu não vou conseguir furar esse bloqueio, porque, aqui fora, a 

gente sabe que na sociedade existe o racismo, as políticas não são favoráveis para a gente, 

acessibilidade não tem. Então a gente começa a fazer o quê? Maneiras da gente ir buscar essas 

políticas públicas, e, aí, como todo espaço de resistência, ele transcende, ele sai de dentro da 

casa, neh? De axé, e vai para a sociedade. E a função dela também é isso, a religião, ela 

também serve para isso, não é só o seu espiritual contemplativo, até porque esse 

contemplativo que eles tentam trazer para a nossa religião, nossa religião é muito dinâmica, 

neh? A gente tem dentro da religiosidade dos Orixás, a personalização do divino, aguerrido, o 

amor incondicional, a evolução, então, assim, isso já começa a te remeter que você deve 

devolver à sociedade. Então ela sai, e aí entra o grupo das Marias para fazer esse 

entendimento mais crítico também, para a gente tentar trabalhar essa politização, para gente 

mudar (o quê?) toda uma sociedade, todo esse racismo, toda essa desigualdade social que a 

gente vive hoje. 

Dentro desse grupo, igual estou te falando, espiritualmente ele é coordenado por uma 

entidade, que é uma pomba gira, materialmente falando, dentro da casa ele tem uma equipe 

que seria eu, que sou assistente social, mais duas psicólogas que a gente sempre está 

conversando, inclusive com a dirigente do espaço que é a mãe de santo e com o pai pequeno. 

A gente procura sempre estar conversando para a gente direcionar esse grupo a quê? - Porque 

espiritualmente falando a gente sabe que ele já é conduzido – mas a gente aqui procura 

trabalhar essas políticas, essa desigualdade, e aí dentro desse viés dessa desigualdade que a 

gente procura trabalhar, eu vejo isso muito claro que, assim, hoje, se a gente não falar sobre, a 

gente vai ter uma falta muito grave. Igual a gente está falando sobre a questão do feminicídio, 

torno a falar, não só porque é mais uma que morria. Que até então, é principalmente a mulher 

negra, ela morre muito por quê? Não é apurado, não é importante, eu sempre sou o exemplo, e 

sempre falo, morre uma mulher branca “mas é advogada, é fulana de tal”, aí entra a mídia, 

Mas a mulher negra que morre ela é aliada ao quê? Ao tráfico, morre mais uma puta, beleza, 

então pode. Então é a caça, então quando você começa a entender que é muito perverso, e aí 

começa essas redes de adoecimento, neh? De que ela vai lá, ela não tem acesso do aborto 

legalizado, para ela conseguir um planejamento familiar para ela operar, é uma odisseia 

dentro de uma rede que teria que ser muito mais simplificada, que essa que é a palavra, 

simplificada. E aí é onde eu te falo, eu sempre acreditei dentro do processo da educação, tá? 

Sempre achei que tudo isso seria modificado, essas desigualdades sociais, com a educação. 

Porém, hoje, a gente sabe que a educação está muito atrelada a um partido, aos partidos 

políticos e à política. 

Com a alternância de poder a gente vai conseguir modificar, neh? Por quê? A gente precisa 

entender que a diversidade existe, a gente precisa respeitar essa diversidade. Aí eu falo para 

você, que a educação vai ser uma ferramenta para ajudar, porque a cultura consegue 
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modificar, ela consegue desconstruir, quando você tem acesso a essa cultura, você se policia 

mais. Vou te dar um exemplo, se eu fizer uma comida que você lembra a sua avó, você chega 

você sente o aroma, ou seja, a sua memória olfativa vai te remeter à sua avó, essa cultura dela. 

Uma palavrinha vai lembrar tudo que ela falava a você, então o ensinamento dela é vivo, você 

passa a respeitar muito mais ela por conta disso. Então, quando você tem que dentro de uma 

casa também de matriz africana a gente tem esse ensinamento, a gente tem essa cultura, 

porque a gente é oral, você fala, você respeita, então quando você começa a trabalhar isso, a 

cultura, com essa educação, é essa educação que a gente tem no trato, mais educação que a 

gente consegue conquistar no processo educacional, que você tem essa acessibilidade de você 

conseguir que uma criança, hoje, faça o seu fundamental bem feito, neh? Passando pelo 

médio, ingressando na faculdade, para ela poder ter a liberdade de fazer pós, doutorado.  

Hoje, eu estou fazendo pós, mas se fosse para eu fazer, hoje, um mestrado, estaria um pouco 

mais difícil, porque eu tenho outras coisas que implicam. Eu não tenho ajuda, neh? A gente 

está indo, hoje, para uma era digital, uma educação, uma inteligência artificial que a gente 

fala. Aí eu te pergunto, dentro do Brasil que tem tantos outros “Brasis”, nem todo mundo tem 

esse acesso a essa inteligência artificial, uma boa máquina, o controle dessa máquina. Então 

você já começa a entender que a educação, hoje, ela faz você ter essa falsa sensação de que 

você está sendo educado, mas sempre está faltando alguma coisa para você chegar lá.  

Então, o resultado é que as leis, hoje, mudariam isso com essa questão dessa alternância, 

porque quando você começa a entender que as pessoas precisam aprender a politizar, porque a 

política você faz desde que você nasce.  

Você tem que ter alguém te aparando, então a hora do parto, alguém amparou tanto a mãe 

quanto o bebê e ali você vai fazendo um ciclo, você acorda de manhã e dá um bom dia para o 

seu vizinho, a pessoa que limpa a sua casa, você dá um bom dia, então isso é política. Então 

quando você começa a colocar para todo mundo, equalizar, que a palavra não é o acadêmico 

que vai fazer, porque a palavra ela serve para quê? Para gente comunicar e aí quando a gente 

aprender que todo mundo consegue comunicar, e aí a gente diverge de pensamentos 

diferentes, mas que devem ser respeitados, neh? Então, quando a gente conseguir eleger 

pessoas, essa população mais nova, que eu acho que está sendo um ganho muito grande, de 

eles entenderem, que assim, é preciso ter na Câmara de Vereadores, um trans, um negro, o 

povo originário - que eu acho que é menosprezar, chamar o povo originário de índio. Porque 

quando você pega lá no Aurélio, é igual criança, num Quilombo criança é criança, em uma 

casa criança é Erê, mas nunca é menor, é aí quando você vai lidar com, até a fim de justiça, o 

menor fez isso, menor é parte de alguma coisa?  

Tem que ter essa alternância de poder , quando você tem essa alternância de poder, dentro de 

um processo de que você tem que ter acessibilidade a essa cultura, essa educação, essa saúde 

boa, porque torno a falar, saúde boa, “mas a gente vai dar psicólogo para todo mundo”, mas 

se a gente conseguir trabalhar os mais velhos, para ser uma boa escuta, como era antigamente, 

uma boa escuta, um bom ouvido, você consegue sim, neh?  

Hoje, a gente está fazendo esse processo todo alternativo que está voltando, o que é esse 

processo alternativo? A gente tá cansado dessa política de saúde de medicalização, a gente 

está querendo o que? Voltar lá, aos chás, porque você tem o chá para dor, para tudo. Porque 

hoje, o que eu estou te falando, a indústria farmacêutica ela não deixa isso avançar. Por que 

ela não deixa isso avançar? Porque tem doenças, que eu tenho certeza que já tem a cura da 

medicação, mas eu estou guardando para o momento certo. Nunca se vendeu tanta medicação 

para memória igual agora, que a gente está em uma era de inteligência artificial, o povo está 

vivendo mais, a gente tem as vacinas, então, assim, hoje a média do brasileiro é 85 e 90 anos, 

ou seja, a gente está entrando em uma era aí, que o pessoal está sendo centenário, a partir de 
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95 anos a gente já começa a contar como centenário. Então, uma pessoa que está vivendo hoje 

78 anos, 80 anos, lúcido, andando, não se preparou. E aí a gente vai correr o risco de ficar 

igual ao Japão, um monte de idosos, mas, e aí, o que vamos fazer com esses idosos? O 

conhecimento.  

Então a gente tem que passar para os jovens, para ele entender que ele precisa, mas é o que eu 

estou falando, tem que dividir o poder, o poder no Brasil é muito mal dividido, a gente não 

tem nem direito a própria história do que a gente é. Então, quando eu falo, quando eu estou 

dentro do meu espaço de resistência eu consigo colocar uma pessoa branca para entender isso, 

para mim é um avanço, porque é um acesso, é mais uma pessoa que eu posso contar, eu estou 

dividindo um saber que eu tenho certeza que ele vai sair de lá mais fortalecido e entendendo 

que realmente a gente precisa dividir esses espaços. A gente precisa dividir a educação 

melhor, a gente precisa dividir os bairros melhor, porque não sou só eu, porque a gente sabe 

que toda revolução começa quando tem um intelectual pensando, na realidade é ele que vai 

fazer tudo acontecer. Ele vai codificar, para jogar para a massa, para gente conseguir junto. 

Então quando eu consigo pegar três, quatro, cinco intelectuais, pessoas que querem, pessoas 

que se abrem, que ainda têm empatia, beleza, a gente vai conseguir. Eu costumo dizer, não vai 

ter aquela coisa de que “ah não, você não é”, porque o saber é força. Então, assim, eu acredito 

que a gente vai conseguir sim, até porque a gente – dentro do que eu acredito – está saindo de 

um processo de provas, o mundo está saindo de um processo de provas, passando para 

regeneração, dentro dessa regeneração que o mundo vai começar a vivenciar, os espíritos 

também querem. Tanto que hoje a natureza está cobrando muita coisa, mas hoje também está 

tendo a consciência de saber que ele faz parte daquele processo natural, não existe nada 

mirabolante, não existe nada que é “nossa, divino”, não gente, hoje a gente sabe que a ciência 

precisa estar junto com a fé, a sua fé tem que ser questionada sempre, isso eu falo para você, a 

fé não pode ser igual antigamente, processo de exclusão, não, ela tem que ser inclusiva. 

Então, por isso, eu acredito sim. 

 

 

 

Arquivo: áudio 2 – Tempo de gravação: 9 min. e 11 seg. 

 

Realizada em 6 de junho de 2019  - Continuação 

 

P: Bom, só para concluir, já que não concluímos. Dentro do Grupo das Marias ou do 
próprio terreiro e, na verdade, já que o Grupo funciona dentro do terreiro, vocês 
vivenciaram algum caso de feminicídio? 
  
R: Como, dentro de um lugar, o nosso centro é num lugar, dentro de uma comunidade aonde é 

aberto e aí quando você vai atender neh, a dor de uma mãe, a dor daquela esposa, que começa 

com a falta de emprego (neh) que é a política pública, que vai gerar até outras coisas, que aí 

começa a beber, começa a desarmonia e quando você abre, que você dentro de gira pega essas 

pessoas, que o caboclo vai dar um passe, que o Exu começa a trabalhar pra abrir o caminho, 

Preto-velho vem aconselhar, você está realmente trabalhando a questão da violência. Aonde a 

pessoa, pra começar, ela á está com os direitos violados, então, ela já está vivendo um 

processo de violência. E, aí, para ela reproduzir é um pulo. Então, o que acontece? Você já 

trabalha esse indivíduo, você pega esse indivíduo com uma violação de direitos e já 

violentado, para ele não reproduzir, começa os aconselhamentos com as entidades. E, 

realmente, você pega de tudo, neh.  
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Dentro do nosso espaço, eu acho que o Grupo das Marias já era até mais atuante 

espiritualmente falando quando a gente deu a entrada de um senhor que infelizmente ele 

também era alcoolista. Ele trabalhava, mas tinha um histórico de alcoolismo. A esposa era 

Técnica de Enfermagem. E ela tinha uma irmã que era usuária. E essa irmã começou a 

engendrar e ele perdeu totalmente o eixo e acabou indo buscar ajuda por conta de uma 

violência que ele tinha cometido com ela. E tanto as entidades quanto a gente começou a 

conversar com ele, pontuar que ele precisava desse tratamento, só que ele se negou. Depois 

tivemos a noticia de que ele realmente matou a esposa. E, aí, assim, a gente já tinha, 

praticamente, já estava na nossa egrégora, da nossa casa. E, aí, a gente começou a trabalhar 

essa esposa, neh, que já tinha desencarnado até porque deixou uma criança pequena e ele 

depois tentou se matar. E, aí, a gente não sabe do ocorrido. Sei que ele tentou se matar, foi 

socorrido, mas, assim, depois, eu perdi (eh) esse contato.  

Qualquer tipo de violação que entre desde uma simples pequena agressão, ao máximo, a gente 

vai encaminhar para os órgãos que têm que ser encaminhados. É de praste, a gente não pode 

se negar a isso. Até porque enquanto sociedade, o tanto que você quer modificar esse 

processo, então a gente tem que ter sim.  

 

P: Delegacia... 
 

R: Delegacia, os meios comuns. Hoje o que mais chega é a mulher falando o seguinte: já até 

passei por essa agressão,  por essa violência psicológica, a verbal. Mas ou já passou lá atrás, 

neh, física e quando chega doeu, e quando você começa a falar do que doeu, isso, porque as 

entidades começam a trabalhar para tirar essa mágoa, aí que você vai entender que já tinha 

passado. E aí você começa a fortalecer essa mulher para não deixar isso acontecer de novo. 

Ou seja, viver uma relação abusiva. Então, assim, a gente na realidade pega muito o já passou, 

mas deixou a marca. E aí você tem que trabalhar, justamente, para ela acreditar no amor, dar 

uma outra oportunidade para ela. E aí se torna até mais difícil, porque enquanto você está 

vivendo aquela relação de violência, você caminhou, aquilo vai diluindo, você sabe que é um 

processo, então, assim, vai diluindo. Ele me sacaneou, mas agora ele está lá, então, assim 

isso... 

Agora, quando ele está lá, por esse ciclo da violência todinho, mas ainda continua com a 

pessoa ou a pessoa ficou doente, se torna mais difícil. E quando chega, e, geralmente chega é 

nessa condição no Grupo das Marias, no Centro, então você tem que reconstruir essa mulher, 

tanto por dentro, quanto por fora. Quanto por dentro, espiritualmente falando, pra você não 

deixar essa mágoa ficar. Trabalhar essa saúde emocional, essa saúde psicológica dela, essa 

saúde física também, muitas das vezes estão muito judiadas, porque aí a questão mesmo é a 

da política pública que não consegue acesso ao dentista, acesso aquele médico, a gente 

procura trabalhar isso tudo, neh.  A autoestima, sendo obesidade mórbida, vamos tentar 

trabalhar no máximo a melhor maneira pra ser ehhh, tendo esse processo de cirurgia que o 

povo tem que ser encaminhado, mas você também reconstruir a fé, porque nesse ínterim ela já 

perdeu isso tudo. E aí você tem que fazer esse trabalho, assim, trabalhar todas essas esferas.  

 

P: Trabalho bem de rede de apoio mesmo, de todas as formas... 
  

R: Deus é tão bom, costumo dizer assim, que a espiritualidade é tão boa que  assim você 

trabalha a rede de apoio, a gente tem uma rede hoje muito grande. Tanto, não eu não digo no 

lado espiritual, porque a gente, graças a Deus não podemos dizer que não somos agraciados, 

porque nós somos agraciados mesmo. Do lado nosso, físico, a gente tem pessoas, então, 
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assim, a gente tá conseguindo, então a gente tem duas (2) psicólogas dentro da casa, a gente 

tem assistente social, a gente advogado, sempre, qualquer coisa a gente pede uma, eh...acaba 

doando serviço, porque acaba doando orientação. Acaba tendo atendimento fraterno. A gente 

acaba direcionando para onde tem que ir. Então, assim, essa rede de apoio pra gente, porque aí 

a gente conhece aonde buscar, dentro da política pública, neh, pra quem não tem acesso, você 

consegue codificar, saber o que ela tem encaminhar para a política pública, já é um avanço.  

 

P. Já é um caminho. É exatamente aquela... 
 
R: Já é um caminho, porque é igual eu sempre falo, a rede ela é importantíssima e essa rede 

ela precisa estar sempre flutuante a todo o momento. Tanto dentro quanto fora. Dentro porque 

a gente tem que ter o acolhimento, a gente tem que ter uma humanização, a gente tem que ter 

aquele corpo  que vai fazer com que aquela mulher, ela se sinta acolhida. Ela, ali ela pode 

falar. Ali ela poder ser ela. Ela não precisa ter medo, justamente porque ela já vem de um 

processo de opressão. Então, assim, essa rede é muito importante, neh, e assim, 90% dos 

casos que chega ali, você observa que dentro de um toque, por exemplo, de exu, que vai 

começar a entidade a trabalhar, daqui a pouco começa uma cantiga, um ponto, aí você vê as 

meninas chorando, os homens também se emocionando. Mas, às vezes, não é uma emoção 

que é só de emocionar, você que a pessoa tá mesmo num processo de catarse do que eu vivi lá 

atrás. Então, assim, é tanto tempo de opressão que aquela hora é como se fosse uma compota 

que se abre e aí você começa já a trabalhar. Então, assim, a gente tem muitos casos, costumo 

dizer que dentro de uma casa de santo agente desafoga tantos males da vida, a gente ajuda 

com esse processo, tá? A saúde mental, a saúde como um todo, a parte da educação que a 

gente começa a encaminhar... (inaudível).                                                         
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ANEXO 1 

 

 

 Tabela1: Homicídios de mulheres no Brasil, dentro e fora das residências e por arma de fogo (2007-2017). 

    Homicídios de Mulheres no Brasil      Variação %  

Brasil 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2007 a 2017 2012 a 2017 2016 a 2017 

Número de Homicídios 3.778 4.029 4.265 4.477 4.522 4.729 4.769 4.836 4.621 4.645 4.936 30,7% 4,4% 6,3% 

Taxa de Homicídios 3,9 4,1 4,3 4,4 4,4 4,6 4,6 4,6 4,4 4,5 4,7 20,7% 1,7% 5,4% 
               

Número de Homicídios na 

1.019 1.167 1.127 1.186 1.196 1.171 1.214 1.280 1.292 1.336 1.407 38,1% 20,2% 5,3% 
Residência               

Taxa de Homicídios na 

1,0 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 27,6% 17,1% 4,5% residência               

Número de Homicídios Fora 

2.759 2.862 3.138 3.291 3.326 3.558 3.555 3.556 3.329 3.309 3.529 27,9% -0,8% 6,6% 
da Residência               

Taxa de Homicídios Fora da 

2,8 2,9 3,2 3,3 3,3 3,5 3,4 3,4 3,2 3,2 3,4 18,2% -3,3% 5,8% 
Residência               

Número de Homicídios por 

1.988 2.048 2.193 2.199 2.260 2.336 2.327 2.393 2.281 2.349 2.583 29,9% 10,6% 10,0% 
Arma de Fogo               

Taxa de Homicídios por Arma 

2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 2,5 20,1% 7,8% 9,1% 
de Fogo               

               

Número de Homicídios por 

415 474 429 480 455 453 442 462 451 507 583 40,5% 28,7% 15,0% 
Arma de Fogo na Residência               

Taxa de Homicídios por Arma 

0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 29,8% 25,4% 14,1% 
de Fogo na Residência               

Número de Homicídios por            
27,1% 

 
8,6% Arma de Fogo Fora da 1.573 1.574 1.764 1.719 1.805 1.883 1.885 1.931 1.830 1.842 2.000 6,2% 

Residência               

Taxa de Homicídios por Arma 

1,6 1,6 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,9 17,5% 3,5% 7,7% 
de Fogo Fora da Residência               

               

% de Homicídios na Residência 27,0% 29,0% 26,4% 26,5% 26,4% 24,8% 25,5% 26,5% 28,0% 28,8% 28,5% 5,7% 15,1% -0,9% 

% de Homicídios por Arma de 

52,6% 50,8% 51,4% 49,1% 50,0% 49,4% 48,8% 49,5% 49,4% 50,6% 52,3% -0,6% 5,9% 3,5% 
Fogo               

% Homicídios por Arma de fogo na 

residência 11,0% 11,8% 10,1% 10,7% 10,1% 9,6% 9,3% 9,6% 9,8% 10,9% 11,8% 7,5% 23,3% 8,2% 
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  ______________________________________________________________________________________________________________________________
 Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica e MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. O número de homicídios de 

 mulheres na UF de residência foi obtido pela soma das seguintes CIDs 10: X85-Y09 e Y35-Y36, ou seja: óbitos causados por agressão mais intervenção legal. O local do incidente foi obtido com base no terceiro dígito da causa base do óbito. 

 Elaboração Diest/Ipea e FBSP.
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Tabela 2: Taxa de homicídios de mulheres por 100 mil habitantes por UF (2007-2017)  
    Taxa de Homicídio por 100 mil Habitantes     Variação %  

Brasil 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2007 a 2017 2012 a 2017 2016 a 2017 

3,9 4,1 4,3 4,4 4,4 4,6 4,6 4,6 4,4 4,5 4,7 20,7% 1,7% 5,4% 

Acre 5,2 3,7 4,4 5,2 4,8 4,2 8,2 5,1 4,7 5,7 8,3 59,4% 95,7% 45,5% 

Alagoas 6,7 5,1 6,7 8,2 8,2 7,8 8,2 7,3 5,4 5,9 6,4 -5,0% -18,4% 9,2% 

Amapá 3,7 4,0 3,6 4,7 5,4 4,6 5,1 5,3 4,7 4,4 6,8 84,0% 47,8% 55,7% 

Amazonas 3,1 3,6 3,8 3,6 4,4 6,3 5,0 4,1 5,9 5,9 5,7 87,1% -10,0% -2,4% 

Bahia 3,4 4,3 4,6 5,8 5,8 5,7 5,5 4,9 4,9 5,7 6,3 84,2% 10,0% 9,8% 

Ceará 2,9 2,7 3,1 3,9 4,2 4,8 6,1 6,3 5,6 4,8 8,1 176,9% 67,6% 70,4% 

Distrito Federal 4,3 4,8 5,6 4,8 5,6 5,4 5,2 4,1 3,8 4,1 2,9 -33,1% -46,6% -29,7% 

Espírito Santo 10,2 10,3 11,6 9,2 8,6 8,5 8,7 7,0 6,9 5,2 7,5 -26,2% -11,3% 43,6% 

Goiás 4,7 5,3 5,3 5,7 8,1 7,6 8,4 8,7 7,5 7,1 7,6 60,9% -1,0% 6,2% 

Maranhão 1,9 2,5 2,6 3,5 3,8 3,4 3,8 4,2 4,2 4,5 3,6 85,7% 6,5% -20,7% 

Mato Grosso 6,6 5,9 6,3 5,3 5,7 6,4 5,7 7,0 7,3 6,4 5,6 -15,3% -12,4% -12,6% 

Mato Grosso do Sul 5,6 4,8 5,2 6,0 6,0 6,0 5,7 6,4 4,3 6,0 4,5 -19,0% -24,5% -24,6% 

Minas Gerais 4,0 3,7 3,9 3,9 4,4 4,4 4,0 3,8 3,9 3,6 3,7 -9,3% -17,3% 2,9% 

Pará 4,0 4,6 4,8 6,0 4,8 5,9 5,8 6,2 6,4 7,2 7,5 90,3% 27,0% 4,5% 

Paraíba 3,6 4,5 5,0 6,0 6,9 6,7 6,1 5,7 5,3 5,2 4,2 18,2% -36,9% -18,3% 

Paraná 4,5 5,6 6,0 6,1 5,1 5,7 5,0 5,0 4,3 4,2 4,3 -4,4% -25,0% 3,0% 

Pernambuco 6,4 6,5 6,5 5,3 5,5 4,5 5,3 4,9 4,8 5,8 6,3 -1,0% 40,1% 9,2% 

Piauí 2,2 2,4 1,9 2,5 2,0 2,8 2,9 3,8 4,1 3,0 3,2 42,8% 13,5% 3,6% 

Rio de Janeiro 5,0 4,4 4,1 4,0 4,2 4,3 4,4 5,3 4,4 5,0 4,7 -7,5% 9,1% -6,8% 

Rio Grande do Norte 2,6 3,6 3,5 4,2 4,4 3,8 5,2 5,7 5,1 5,7 8,3 214,4% 120,3% 46,6% 

Rio Grande do Sul 3,5 3,9 4,0 4,0 3,5 4,3 3,6 4,3 4,9 5,4 5,2 51,0% 21,2% -2,3% 

Rondônia 3,5 4,8 6,2 4,4 5,7 6,1 6,1 6,4 7,2 6,2 7,0 100,7% 15,7% 13,6% 

Roraima 8,9 7,1 10,6 4,8 4,3 7,1 14,8 9,5 11,4 10,0 10,6 18,6% 48,8% 6,2% 

Santa Catarina 2,3 2,7 2,9 3,4 2,3 3,1 3,0 3,2 2,8 3,1 3,1 37,2% 0,7% 0,6% 

São Paulo 2,8 3,1 3,1 3,1 2,6 2,8 2,7 2,7 2,4 2,2 2,2 -22,5% -23,9% -3,1% 

Sergipe 3,2 2,8 3,3 3,9 5,4 5,5 5,0 6,5 6,0 5,2 6,6 107,0% 20,4% 27,0% 

Tocantins 4,1 3,1 4,5 4,8 6,8 6,6 5,3 4,7 6,4 6,0 5,0 21,2% -25,2% -16,6%  

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. O número de homicídios na UF de residência foi obtido pela soma das seguintes CIDs 10: X85-Y09 e Y35-Y36, ou seja: 

óbitos causados por agressão.
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Quadro 1: – Femicídios/feminicídios: categorias de análise para compreensão da realidade social. 
      

Íntimo   

Morte de uma mulher cometida por um homem com quem a vítima tinha, ou tenha tido, 

uma   

   

relação  ou vínculo  íntimo:  marido,  ex-marido,  companheiro,  namorado,  ex-namorado  

ou   

   amante, pessoa com quem tem filho(a)s. Inclui-se a hipótese do amigo que assassina uma   

   

mulher – amiga ou conhecida – que se negou a ter uma relação íntima com ele (sentimental 

ou   

   sexual).   

      

Não íntimo   Morte de uma mulher cometida por um homem desconhecido, com quem a vítima não tinha   

   

nenhum tipo de relação. Por exemplo, uma agressão sexual que culmina no assassinato de 

uma   

   

mulher por um estranho. Considera-se, também, o caso do vizinho que mata sua vizinha 

sem   

   que existisse, entre ambos, algum tipo de relação ou vínculo.   

      

Infantil   

Morte de uma menina com menos de 14 anos de idade, cometida por um homem no âmbito 

de   

   uma relação de responsabilidade, confiança ou poder conferido pela sua condição de adulto   

   

sobre a menoridade da menina. 

  

     

      

Familiar   Morte de uma mulher no âmbito de uma relação de parentesco entre vítima e agressor. O   

   parentesco pode ser por consanguinidade, afinidade ou adoção.   

      

Por conexão   

Morte de uma mulher que está “na linha de fogo”, no mesmo local onde um homem mata 

ou   

   tenta matar outra mulher. Pode se tratar de uma amiga, uma parente da vítima – mãe, filha –   

   

ou de uma mulher estranha que se encontrava no mesmo local onde o agressor atacou a 

vítima.   

      

Sexual sistêmico   Morte de mulheres que são previamente sequestradas, torturadas e/ou estupradas. Pode ter   

   duas modalidades:   

       Sexual sistêmico desorganizado –Quando a morte das mulheres está acompanhada de   

   sequestro, tortura e/ou estupro. Presume-se que os sujeitos ativos matam a vítima num   

   período de tempo determinado;   

   

    Sexual sistêmico organizado–Presume-se que, nestes casos, os sujeitos ativos atuam 

como   

   

uma rede organizada de feminicidas sexuais, com um método consciente e planejado 

por   

   um longo e indeterminado período de tempo.   

Por prostituição   Morte  de  uma  mulher  que  exerce  prostituição  e/ou  outra  ocupação  (como  strippers,   

ou ocupações   

garçonetes, massagistas ou dançarinas de casas noturnas), cometida por um ou vários 

homens.   

estigmatizadas   Inclui os casos nos quais o(s) agressor(es) assassina(m) a mulher motivado(s) pelo ódio e   

   

misoginia que a condição de prostituta da vítima desperta nele(s). Esta modalidade evidencia 

o   

   peso de estigmatização social e justificação da ação criminosa por parte dos sujeitos: “ela   

   merecia”; “ela fez por onde”; “era uma mulher má”; “a vida dela não valia nada”.   

      

Por tráfico de   Morte de mulheres produzida em situação de tráfico de pessoas. Por “tráfico”, entende-se o   

pessoas   recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas, valendo-se   
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de 

   

ameaças ou ao uso da força ou outras formas de coação, quer seja rapto, fraude, engano, 

abuso   

   de poder, ou concessão ou recepção de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento   

   

da(s) pessoa(s), com fins de exploração. Esta exploração inclui, nomínimo, a prostituição 

alheia   

   ou outras formas de exploração sexual, os trabalhos ou serviços forçados, a escravidão ou   

   práticas análogas à escravidão, a servidão ou a extração de órgãos.   

      

Por contrabando   Morte de mulheres produzida em situação de contrabando de migrantes. Por “contrabando”,   

de pessoas   

entende-se a facilitação da entrada ilegal de uma pessoa em um Estado do qual a mesma 

não   

   seja cidadã ou residente permanente, no intuito de obter, direta ou indiretamente, um   

   benefício financeiro ou outro benefício de ordem material.   

      

Transfóbico   Morte de uma mulher transgênero ou transexual, na qual o(s)agressor(es) amata(m) por sua   

   condição ou identidade de gênero transexual, por ódio ou rejeição.   

      

      

Lesbofóbico   

Morte de uma mulher lésbica, na qual o(s)agressor(es)a mata(m) por sua orientação sexual, 

por   

   ódio ou rejeição.   

      

Racista   Morte de uma mulher por ódio ou rejeição a sua origem étnica, racial ou de seus traços   

   fenotípicos.   

      

      

Por mutilação   Morte de uma menina ou mulher resultante da prática de mutilação genital.   

genital feminina      

      

 Fonte: Modelo de Protocolo Latino-americano, 2014.   
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Tabela 3: Brasil: número de homicídios de mulheres por UF (2006 a 2016) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 Número de 

De mulheres  

homicídio   

 

    Variação % 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 a 2016 2015 a 2016 

Brasil 4030 3778 4029 4265 4477 4522 4729 4769 4836 4621 4645 15,3% 0,5% 

Acre 15 18 13 16 19 18 16 32 20 19 23 53,3% 21,1% 

Alagoas 106 109 83 111 137 138 133 142 125 95 101 -4,7% 6,3% 

Amapá 13 12 13 12 16 19 17 19 20 18 17 30,8% -5,6% 

Amazonas 53 52 63 67 65 81 118 96 80 115 116 118,9% 0,9% 

Bahia 243 249 315 345 438 449 437 423 385 382 441 81,5% 15,4% 

Ceará 134 126 117 138 173 189 219 278 285 254 218 62,7% -14,2% 

Distrito Federal 49 55 64 76 66 79 77 78 60 58 64 30,6% 10,3% 

Espírito Santo 183 186 190 216 174 167 163 171 140 141 104 -43,2% -26,2% 

Goiás 143 139 160 165 182 262 247 271 290 255 238 66,4% -6,7% 

Maranhão 67 63 81 87 117 131 114 131 152 148 159 137,3% 7,4% 

Mato Grosso 70 95 86 94 80 87 100 91 111 118 104 48,6% -11,9% 

Mato Grosso do Sul 55 67 60 65 76 78 77 75 85 58 80 45,5% 37,9% 

Minas Gerais 392 403 377 402 409 457 460 427 403 415 375 -4,3% -9,6% 

Pará 140 144 169 180 231 186 232 231 249 261 294 110,0% 12,6% 

Paraíba 62 69 87 98 119 140 137 126 117 111 107 72,6% -3,6% 

Paraná 249 241 306 331 338 283 321 283 284 244 238 -4,4% -2,5% 

Pernambuco 310 290 298 304 247 261 216 256 239 233 282 -9,0% 21,0% 

Piauí 32 35 38 31 40 32 46 47 63 67 50 56,3% -25,4% 

Rio de Janeiro 504 416 373 350 339 366 365 387 464 387 428 -15,1% 10,6% 

Rio Grande do Norte 42 42 59 57 71 76 64 89 102 92 100 138,1% 8,7% 

Rio Grande do Sul 162 193 219 225 227 202 247 210 250 284 308 90,1% 8,5% 

Rondônia 51 28 39 51 37 48 51 52 56 63 54 5,9% -14,3% 

Roraima 13 19 15 24 11 10 17 36 24 29 25 92,3% -13,8% 

Santa Catarina 92 70 86 93 110 74 104 102 111 97 107 16,3% 10,3% 

São Paulo 788 595 667 660 678 580 640 620 612 559 507 -35,7% -9,3% 

Sergipe 40 34 30 36 43 60 62 56 74 70 60 50,0% -14,3% 

Tocantins 22 28 21 31 34 49 49 40 35 48 45 104,5% -6,3% 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. O número de homicídios na UF de residência foi obtido pela soma das seguintes CIDs 10: X85-Y09 e Y35-Y36, ou seja: óbitos causados por agressão mais intervenção 

legal. O cálculo efetuado levou em conta os indivíduos mulheres da população. Elaboração Diest/Ipea e FBSP. 
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Gráfico 1 – Evolução dos homicídios de mulheres negras, em três UFs com as maiores taxas 

em 2016 e no Brasil. Taxa por 100 mil mulheres negras. (2006-2016) 

Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e MS/SVS/CGIAE - Sistema 

de Informações sobre Mortalidade - SIM. Observação: Os números das populações negras foram obtidos 

somando pardas e pretas, enquanto as não-negras se deu pela soma de brancas, amarelas e indígenas, todas as 

ignoradas não entraram nas contas. Elaboração Diest/Ipea e FBSP. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Evolução dos homicídios de mulheres não-negras, em três UFs com as maiores 

taxas em 2016 e no Brasil. Taxa por 100 mil mulheres não- negras (2006-2016) 

 

 Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e MS/SVS/CGIAE - 

 Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. Observação: Os números das populações negras foram 

 obtidos somando pardas e pretas, enquanto as não-negras se deu pela soma de brancas, amarelas e indígenas, 

 todas as ignoradas não entraram nas contas. Elaboração Diest/Ipea e FBSP. 
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Gráfico 3: Taxas de homicídios de negros e de não negros a cada 100 mil habitantes dentro destes 

grupos populacionais – Brasil (2007-2017) 
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 negras se deu pela soma  dos brancos, amarelos e indígenas, todos os ignorados não entraram nas contas. 
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Gráfico 4: Evolução da taxa de homicídios femininos no Brasil, por raça/cor (2007-

2017)  
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 Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da 

 Dinâmica Demográfica e MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. O número de homicídios de 

 mulheres na UF de residência foi obtido pela soma das seguintes CIDs 10: X85-Y09 e Y35-Y36, ou seja: óbitos causados 

 por agressão mais intervenção legal. Aqui nós agregamos a classificação de raça/cor do IBGE, onde chamamos de “negras” 

 as somas de pretas e pardas e “não negras” a soma de brancas, amarelas e indígenas. Elaboração Diest/Ipea e FBSP. 

 


