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RESUMO
A violência contra as mulheres tem ganhado visibilidade nas últimas décadas no meio acadêmico e no
espaço social em geral. Em sua forma mais extrema, ocorre o que podemos chamar de feminicídio,
que é a morte violenta e intencional de mulheres pela simples condição de ser mulher. Ao pensar a
necessidade da discussão de gênero, levanos à articulação às discussões de raça que nos leva a outras
questões complexas como o racismo no Brasil, notado principalmente pelo crescimento do índice da
vitimização da população negra. Avistase a importância de estudos desta proporção, ao considerar a
intersecção de gênero e raça, para construção de novas possibilidades de reflexão teórica que propor
cionarão o desentocamento de outras singularidades da violência doméstica contra as mulheres.
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Contextualizando
A violência contra as mulheres4 tem ganhado visibilidade nas últimas décadas no meio

acadêmico e no espaço social em geral. O alto índice registrado tanto nacional como inter
nacionalmente implica em uma maior preocupação no que tange à adoção de políticas pú
blicas para agir no enfrentamento à violência contra as mulheres tanto no espaço privado
como no espaço público. Em sua forma mais extrema, ocorre o que podemos chamar de fe
micídio – ou feminicídio, que é a morte violenta e intencional de mulheres pela simples con
dição de ser mulher e, na sua maioria, está estreitamente ligado à violência cometida por
homens que mantinham ou mantiveram relações afetivas com a vítima (Machado et al.,
2015).  

Outro fator a ser considerado é que o feminicídio não é um fato isolado na vida das mu
lheres, mas costuma decorrer de sucessivas violações que incluem agressões físicas e verbais,
tais como estupro, tortura, assédio sexual, privações de liberdade e uma gama variada de
violência que geralmente ocorre ao longo de suas vidas. Quando essas formas de violência
e abusos resultam em morte, podemos classificálas como feminicídio. 

1 Trabalho apresentado no GT “Violências: femicídio e LGBTQfobias” do V Congresso Internacional em Estudos Cul
turais: Género, Direitos Humanos e Ativismos.

2 Mestranda do Programa de Pósgraduação em Educação da Universidade Federal de Lavras. Integrante do Fesex
< http://www.nucleoestudo.ufla.br/fesex/> Email: andresahelenalima@gmail.com

3 Mestranda do Programa de Pósgraduação em Educação da Universidade Federal de Lavras. Integrante do grupo
de pesquisa Fesex/Ufla. Email: daniribeirof.2@gmail.com.

4 Neste trabalho será considerada apenas a violência contra a mulher cisgênero, ou seja, mulheres cuja identidade
de gênero está em consonância com o gênero que lhes foi atribuído ao nascer – o feminino. Sabemos que o
índice de violência contra as mulheres trans é bastante alarmante no Brasil e merece especial atenção, no entanto,
a fim de limitar as discussões deste trabalho, não será aqui contemplado.
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Em decorrência disso, urge propormos um deslocamento da discussão sobre a violência
contra a mulher para uma discussão da violência baseada no gênero, já que estamos falando
de uma violência perpetrada por homens contra mulheres em uma dinâmica de poder que,
nesses casos, coloca a mulher em uma posição subalterna, evidenciando a desigualdade
entre os gêneros.  Para ampliação do entendimento do conceito de gênero dialogamos com
Louro (2000),

Construção social feita sobre diferenças sexuais. Gênero referese, portanto, ao modo como
as chamadas ‘diferenças sexuais’ são representadas ou valorizadas; referese a aquilo que
se diz ou se pensa sobre tais diferenças, no âmbito de uma dada sociedade, num determi
nado grupo, em determinado contexto. (p. 26)

O processo de (des)construção requer repensar a representação de lugares, funções e
relações socialmente construídas como femininas/masculinas. A leitura de Scott (1995) leva
a “rejeitar um determinismo biológico implícito no uso de termos como sexo ou diferença
sexual”, elas desejam acentuar, através da linguagem, “o caráter fundamentalmente social
das distinções baseadas no sexo” (p. 72).

Exploração mais detalhada, ao pensar a necessidade da discussão de gênero, levanos
à articulação às discussões de raça5. “Procurase refletir sobre os avanços do debate teórico
advindo do aprofundamento da compreensão do gênero como construção social e interre
lacionado com outras dimensões sociais como raça”. (Garcia, 1998, p. 31). 

A violência de gênero é um dos sintomas de relações sociais desiguais entre homens e
mulheres. Em uma sociedade onde ainda há fortes resquícios de um sistema baseado no
modelo patriarcal6, a mulher é colocada como ser inferior e, por conseguinte, subordinada
ao homem e como sendo de sua propriedade. Muszkat (1998) amplia o entendimento da
cultura patriarcal,

A chamada cultura patriarcal – presente na subjetividade da sociedade contemporânea –
define os homens como detentores de prestígio e poder, atribuindo às mulheres – estimu
ladas a atuar nas brechas desse poder através do jogo da sedução – uma condição de fra
queza e inferioridade, que as tornam vítimas naturais dos mais variados tipos de proibição
e marginalizações.  (p. 227)

A violência ocorre muitas vezes apenas pelo fato das mulheres não estarem desempe
nhando os papéis de gênero que lhes foram atribuídos, ou em outras palavras, quando são ob
servadas transgressões nas atitudes e comportamentos socialmente aceitáveis. Constatamse
aí desajustes sociais entre homem e mulher intermediados por relações de poder, as quais re
forçam a supremacia masculina. Segundo Foucault (1979), a violência caracterizase por uma
relação de forças desiguais, onde o mais forte subjuga, explora e domina o mais fraco.

5 Ao utilizar o termo raça, compartilho a atenção do Movimento Negro quando acontece a discussão da “situação
do negro na sociedade brasileira, raça é o termo adotado que consegue dar a verdadeira dimensão do racismo
existente na sociedade brasileira”. (Gomes, 1995, p. 48) 

6 Embora desconsideremos o caráter universal, totalizante, fixo e atemporal do patriarcado, importante frisar que
o Brasil ainda guarda fortes resquícios de um modelo patriarcal de família herdado da colonização e adaptado ao
modo de organização social que era, naquele tempo, latifundiário e escravagista, atravessando os períodos sub
sequentes da história e norteando as normas jurídicas brasileiras. 
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Para tornarse homem ou mulher é preciso submeterse a um processo que chamamos de
socialização de gênero, baseado nas expectativas que a cultura tem em relação a cada sexo.
É a família, como principal agência socializadora, quem tem as suas funções concentradas
na formação das personalidades. Nesse espaço social, no confronto entre gerações, os mo
delos sexuais são definidos pelas suas relações de poder seja no plano social, material ou
emocional. (Muszkat, 1998, p. 226).

Segundo o Mapa da Violência7, aproximadamente 91 mil mulheres foram assassinadas no
Brasil nos últimos 30 anos e, dentro de 84 países do mundo, o Brasil ocupa a 7ª posição8 com
uma taxa de 4,4 homicídios a cada 100 mil mulheres, ficando atrás de El Salvador, Trindad e To
bago, Guatemala, Rússia, Colômbia e Belize. Os três estados brasileiros com as maiores taxas em
2010 foram Espírito Santos, Alagoas e Paraná, com uma taxa de 9,8, 8,3 e 6,4, respectivamente. 

A pesquisa do Data Senado9 demonstra que uma em cada 5 mulheres brasileiras já so
freu algum tipo de violência doméstica ou familiar. Maridos, companheiros, namorados e ex
continuam aparecendo como os principais agressores, com 73% dos casos. Outro dado preo
cupante revela que, das mulheres que sofrem de violência doméstica, 26% ainda convivem
com o agressor e 14% continuam sofrendo dessa violência. E, de acordo com o Senado Fe
deral (2013), em relação às agressões sofridas no âmbito do espaço doméstico, somente um
terço das mulheres notificam às autoridades públicas. 

Waiselfisz (2015) conclui que grande parte dos feminicídios ocorrem no âmbito doméstico
e, tendo por base o Relatório Sobre o Peso Mundial da Violência Armada10, podese afirmar
que os “altos níveis de feminicídio frequentemente vão acompanhados de elevados níveis de
tolerância da violência contra as mulheres e, em alguns casos, são o resultado de dita tolerân
cia” (p.26). Muszkat (1998) nos fala da dificuldade de percepção da violência, pois a violência,
nas relações de gênero acontecem, em muitos casos, no âmbito privado, e dessa maneira,  

[...] tende a ser identificada apenas quando ocorrem agressões corporais, desconhecendo
as agressões psicológicas que ferem a autoestima do outro, o coito praticado pela força
que não deixa marcas físicas [...] A violência contra a mulher está tão naturalizada na cultura
que muitos homens não sabem que estão praticando a violência, enquanto muitas mulheres
também não sabem que estão sendo violentadas. (Muszkat, 1998, p 227)

Nos Mapas da Violência em que foi abordada a questão da incidência da raça na vio
lência letal, para o conjunto da população, concluiuse que:

a. Com poucas exceções geográficas, a população negra11 é vítima prioritária da violência
homicida no País. b. As taxas de homicídio da população branca tendem, historicamente, a

7 Waiselfisz, J.J. (2015). Mapa da Violência 2015. Atualização: Homicídios de Mulheres. CEBELA. FLASCO/Brasil.
Disponível em http://www.mapadaviolencia.org.br/mapa2015_mulheres.php. Acesso em 28 de nov. 2015

8 Dados comparativos da OMS (Organização Mundial da Sáude), compreendidos no período de 2006 a 2010. 
9 Em sua 6ª edição, o DataSenado realizou uma entrevista com 1102 mulheres brasileiras, no período de 24 de

junho a 07 de julho de 2015.
10 Geneva Declaration Secretariat. Global Burden of Armed Violence 2011. Lethal Encounters. Suíça, 2011.
11 Em 1996, o Ministério da Saúde (MS) introduz nas Declarações de Óbito o quesito raça/cor, com enorme subno

tificação até fins do século. Por esse motivo, começamos a trabalhar o tema a partir do ano 2000. O MS utiliza as
mesmas 5 categorias que o IBGE, considerando a população, por autodeclaração, branca, preta, amarela, parda
e indígena. Nos Mapas da Violência, foram utilizadas duas categorias: branca e negra, sendo esta última resultante
da somatória de pretos e pardos.
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cair, enquanto aumentam as taxas de mortalidade entre os negros. c. Por esse motivo, nos
últimos anos, o índice de vitimização da população negra cresceu de forma drástica. (Wai
selfisz, 2015, p. 29)

Segundo White (2002, p. 148), entre as várias representações sociais acerca das mu
lheres negras, a representação como vítimas sofredoras “serve para mantêlas passivas e
confusas em relação à violência. Este estereótipo não influencia apenas nossas relações ín
timas, mas também nosso dia a dia”. Essa construção negativa, resulta na dificuldade da mu
lher negra em reconhecer que seu companheiro está sendo violento e impede a vítima de
realizar a denúncia contra o agressor. Romio (2013, p. 136) assinala que “a culpabilização da
mulher pela violação a qual é submetida não é exclusiva das mulheres negras, mas também
é amplificada pelos alicerces raciais que funda sua condição de mulher na sociedade”. 

A construção das identidades positivas de mulheres negras é prejudicada pelas cons
tantes violências pelas quais que é submetida, como a ausência de discussão em espaços
escolares ou não escolares. Nos alerta Furlani (2007) que,

[...] a identidade só fará sentido numa cadeia discursiva de diferenças: “o que ela é” será
totalmente dependente “daquilo que ela não é”. A diferença cultural dependerá de inúmeros
processos de exclusão, de vigilância de fronteiras, de estratégias de divisão que, em última
análise, definem hierarquias, escalas valorativas, sistemas de categorização... Aspectos esses
indispensavelmente questionáveis na Educação Sexual que busca problematizar o sexismo,
a misoginia, a homofobia, as diversas formas de preconceito e exclusão. (p. 272273)

Entendendo as identidades como construções históricas e sociais, num processo rela
cional entre homens e mulheres, dialogamos com Carneiro (2003), 

A necessidade premente de articular racismo às questões mais amplas das mulheres en
contra guarida histórica, pois a “variável” racial produziu gêneros subalternizados, tanto no
que toca a uma identidade feminina estigmatizada (das mulheres negras), como a masculi
nidades subalternizadas (dos homens negros) com prestígio inferior ao do gênero feminino
do grupo racialmente dominante (as mulheres brancas). (p. 119)

Com relação às mulheres negras, existe outra forma de violência, ao procurar aproxi
mação com a cultura branca considerada superior, num processo de branqueamento como
aponta Carneiro (2003),

Os efeitos da hegemonia da “branquitude” no imaginário social e nas relações sociais con
cretas. É uma violência invisível que contrai saldos negativos para a subjetividade das mu
lheres negras, resvalando na afetividade e sexualidade destas. Tal dimensão da violência
racial e as particularidades que ela assume em relação às mulheres dos grupos raciais não
hegemônicos vem despertando análises cuidadosas e recriação de práticas que se mostram
capazes de construir outros referenciais. (p. 123)

Pensamos a disposição para o trabalho com questões tão complexas como o enfrenta
mento do racismo no Brasil, que acontece de forma velada e exige de pesquisadoras e pes
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quisadores atenção e sensibilidade para o desvelamento, como o faz Gomes (1995) ao ex
plicar a ideologia do branqueamento,  

A ideologia do branqueamento age de uma forma impiedosa. É através dela que, no Brasil,
milhares de negros são levados a assimilar valores e a cultura do grupo branco como legíti
mos, negando a herança dos ascendentes africanos, desconsiderando a real contribuição
da raça negra na formação da nossa sociedade e vivendo a construção de uma identidade
étnico/racial fragmentada. (p. 83)

Sem atenção para a articulação de gênero e raça, foi também postergada no Brasil a
discussão sobre o feminicídio que acontece recentemente. As dificuldades encontradas nos
levantamentos de dados oficiais sobre a morte de mulheres e o contexto em que ela ocorre
prejudicam na hora de propor políticas efetivas de enfrentamento a esse tipo de violência,
considerando que a maior parte dos dados está desagregada do sexo e da raça da vítima, e
é tipificada pela definição ampla e vaga de homicídio. Por isso que, ao qualificar um crime
de feminicídio, é importante saber do contexto, tomar conhecimento de quem cometeu,
como praticou, local, motivo e em quais circunstâncias. A dificuldade na coleta de dados
sobre esse crime reflete na existência de poucos trabalhos dedicados à discussão da violência
contra a mulher, principalmente a mulher negra, tão presente em nossa sociedade. Diante
do silenciamento das problematizações, as violências permanecem e tornamse cotidianas.

Destacamos assim a importância de se reconhecer a dimensão política da tipificação
do crime de feminicídio, pois permite dar maior visibilidade a uma violência resultante de
uma discriminação baseada em gênero e raça. 

Romio (2013, p. 139) fala dos esforços nacionais e internacionais a partir do controle
exercido pela população, “para a modificação deste quadro, além de conceber a violência
contra a mulher como um processo que não é estático e sim metamorfizado no tempo e es
paço”. Ademais, os movimentos feministas têm movido um esforço constante nesses quesi
tos, apontando a necessidade de se considerar a violência contra a mulher um problema de
saúde pública que deve ser combatido e trazer a público o que antes era tratado somente
na esfera privada. A inclusão do quesito raça na documentação de instituições de saúde faz
parte da luta de feministas negras contra a violência sofrida pelas mulheres negras para iden
tificação desse grupo e consequentemente para elaboração de políticas públicas atentas e
comprometidas com a eliminação das várias violências.

Pasinato (2011) nos conta que o feminicídio ganhou espaço nos debates latinoameri
canos a partir dos intensos assassinatos de mulheres em Ciudad Juarez  México, na década
de 90, bem como suas implicações que motivaram esses crimes. A autora explica também
que o termo femicídio tem sido formulado originalmente em inglês (femicide) por Diana Rus
sel, em 1976. Anos depois, Russel lançou um livro em parceria com Jill Radford para tratar
desse tema. 

De acordo com a literatura consultada, Russel e Radford utilizaram essa expressão para de
signar os assassinatos de mulheres que teriam sido provocados pelo fato de serem mulheres.
[...] Ainda segundo as mesmas autoras, outra característica que define femicídio é não ser
um fato isolado na vida das mulheres vitimizadas, mas apresentarse como o ponto final
em um continuum de terror, que inclui abusos verbais e físicos e uma extensa gama de ma
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nifestações de violência e privações a que as mulheres são submetidas ao longo de suas
vidas. Sempre que esses abusos resultam na morte da mulher, eles devem ser reconhecidos
como feminicídio. (Pasinato, 2011, p.224)

No Brasil, movimentos feministas, também de mulheres negras, articulamse e cobram
do governo maior atenção para a solução e tratamento de questões relacionadas à violência
contra a mulher, segundo Bandeira & Melo (2010):

A efervescência do movimento de mulheres a partir da segunda metade dos anos 1970 foi
marcada pela diversidade das agendas feministas, e a violência contra as mulheres ganhou
espaço na mídia, sobretudo depois dos assassinatos cometidos por esposos e companheiros.
Repercutiram nacionalmente as mortes de Ângela Diniz (RJ), Maria Regina Rocha e Eloísa
Balesteros (MG) e de Eliane de Gramont (SP). (p. 26)

Com a violência cada vez mais em pauta no país, o governo brasileiro foi encurralado
pela pressão do movimento popular, que exerce efetivamente o controle, o monitoramento
e cobra a criação de delegacias com atendimento especializado à mulher, 

A criação das Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres (DEAMs) foi a primeira
grande inovação na área de segurança pública para as mulheres no Brasil, como um marco
para o entendimento das práticas que envolvem a prevenção e atenção à violência contra
a mulher. Uma década mais tarde, o Estado brasileiro ratifica a Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, de 1994, assumindo o com
promisso de adotar as medidas necessárias para o enfrentamento e a erradicação da vio
lência contra a mulher. (Bandeira & Melo, 2010, p. 26)

Dessa maneira, é promulgada em 2006, a Lei nº 11.34012, popularmente conhecida
como Lei Maria da Penha, que cria medidas para oferecer proteção e assistência às mulheres
vítimas de violência doméstica, medidas preventivas e punição aos agressores, tornandose
um marco fundamental no sistema brasileiro, pois tem como objetivo consolidar uma política
que assegura o direito à integridade física e o direito à vida da mulher, dando visibilidade a
essa questão, além de estabelecer mais atribuições aos órgãos públicos. 

Todavia, de acordo com pesquisas realizadas pelo Ipea13 comparando os períodos antes
e depois da criação da lei, não houve impactos na mortalidade de mulheres vítimas de vio
lência no Brasil (Garcia, Freitas & Höfelmann, 2013). Se por um lado parte desse problema
da não diminuição da violência pode ser atribuído à omissão do poder público, cabe ressaltar
também que o aumento significativo das denúncias feitas durante a vigência da lei pode ter
interferido nos índices, uma vez que a Lei Maria da Penha trouxe maior visibilidade à violência
praticada no ambiente doméstico/familiar/privado e com isso mais mulheres passaram a de
nunciar.

12 Lei nº 11.340. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o
do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher;
dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de
Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal. 

13 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
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Em 2012, o Senado Federal instaurou a Comissão Mista de Inquérito da Violência Contra
a Mulher, “com a finalidade de investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil e
apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação de instru
mentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência” (Brasil, 2013).
Com a conclusão dos trabalhos, ao constatar que a incidência da violência contra as mulheres
continua alta, teve origem o Projeto de Lei do Senado n.º 292/2013, com objetivo de alterar
a redação do Código Penal para inserir o feminicídio como circunstância qualificadora de
crime de homicídio. Finalmente, após forte pressão da sociedade e dos movimentos femi
nistas, foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff a lei que alterou o Código Penal, in
cluindo o crime de feminicídio, com a Lei nº 13.104/201514. 

Percebemos com a leitura da lei, as resistências de movimentos sociais no tensiona
mento do governo desde 1940. O aprendizado do exercício da cidadania nos instiga para
novos embates a partir do comprometimento com grupos que nos fazem repensar a partir
de Gallo (2007) a participação ativa e consciente no grupo social do qual tomamos parte que
nos faz efetivamente cidadãos e cidadãs. 

Considerações finais
Mesmo com a cobrança de movimentos feministas para o reconhecimento do racismo,

da discriminação racial e das desigualdades de gênero e raça que elas geram, ainda existe
um silenciamento com relação a questão racial das mulheres em situação de vulnerabilidade.
Scott (1985), ao pesquisar gênero relacionado com as questões raciais, assinala o compro
misso com uma história de exclusão da população negra. 

Para finalizar, avistase a importância de estudos desta proporção, ao considerar a in
tersecção de gênero e raça, para construção de novas possibilidades de reflexão teórica que
proporcionarão o desentocamento de outras singularidades da violência doméstica  contra
as mulheres.
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