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Conversations - Femicide in South Africa is a State of Emergency



Feminicídio

• Perseguição e morte intencional de pessoas do sexo 
feminino, classificado como um crime hediondo no Brasil.

• A violência contra a mulher (ou de gênero) é sistemática, 
histórica, está presente em todos os níveis da sociedade, 
e se manifesta de diversas formas! Culmina no 
feminicídio: ato extremo da violência contra a mulher.



Feminicídio

• Ser tipificado como crime hediondo é, sem dúvida, uma 
forma importante para se coibir tal crime.

• Mas deve-se também tratar o problema como um todo, 
coibindo não só as práticas mais violentas, mas também 
não ignorando as outras.

• Casos “leves” de machismo não coibidos podem levar, 
progressivamente, a casos mais e mais graves!





Feminicídio

• Dependendo da metodologia de dados utilizada, quase ou 
mais da metade dos feminicídios do Brasil são cometidos 
por parceiros ou ex-parceiros que não aceitam o pedido 
de separação da vítima!

Evidente que a grande maioria dos homens não tem qualquer tendência a cometer 
assassinatos, mas estudos que investigam as causas mostram que esses que 
matam se sentem autorizados por uma ideia coletiva de que a mulher 
pertence ao homem. Em outras palavras: “Se ela não for minha, não será 
de mais ninguém”.

OU SEJA → CULTURA DE VIOLÊNCIA



Feminicídio

• O feminicídio também pode estar relacionado a outros vínculos e 
criminosos - vizinhos, amigos, colegas de trabalho ou mesmo alguém 
desconhecido. Segundo o levantamento de 2019 do Fórum Brasileiro 
de Segurança pública ((Datafolha/FBSP, 2019), 21,1% dos 
agressores eram vizinhos e 3% pessoas do trabalho da vítima, o que 
revela uma maior conscientização das mulheres quanto a outras 
formas de violência de gênero, mais “visíveis” do que o doméstico.

• A violência contra a população feminina é interseccional. Mas para a 
mulher preta ou parda existe um perigo ainda maior. O racismo e 
suas  consequências agravam o risco de lesão e morte para mulheres 
pretas e pardas, que na pesquisa (Datafolha/FBSP, 2019)
reportaram vitimização por violência um pouco superior em relação 
às brancas (24,7% brancas, 28,4% pretas, 27,5% pardas)

Fonte: Datafolha/FBSP, 2019



Feminicídio

• Estudos comprovam que casos de violência doméstica, em uma dada residência, costumam a 
se repetirem de forma cada vez mais graves.

• Por exemplo, casos de feminicídios são marcados também por episódios anteriores de 
violência. Muitas vítimas querem romper a relação justamente para sair dessa violência, mas 
acabam sendo mortas.

• Assim, ordens judiciais emitidas nos primeiros casos de violência doméstica, podem inibir a 
escalada da violência. No fundo, de fato, podem ser considerados como prevenção!

• “A vítima de feminicídio é prioritariamente a mulher que não procurou ajuda ou não teve a 
proteção do Estado. Dentre os 364 casos analisados em São Paulo pela pesquisa Raio X do 
Feminicídio, apenas 3% das vítimas de feminicídio tentado ou consumado tinham 
solicitado/obtido medidas protetivas e das 124 mulheres mortas nessas condições, apenas 5 
registraram boletim de ocorrência.” – Dra.Valéria Scarance (Promotora de Justiça e 
Coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo)

O que choca nos feminicídios é a brutalidade!

• Vários deles são cometidos com muitas facadas, 20, 30. Também há decapitação e queima do 
corpo. Ou mesmo, chocantemente, na presença dos próprios filhos menores.



Flexibilização da posse de
armas de fogo 

e
feminicídio



Flexibilização da posse de armas de fogo

• No dia 15 de janeiro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro 
assinou o decreto que facilita a posse de armas de fogo no 
país.

• Tal flexibilização "presume-se a veracidade" da alegação de 
necessidade de se ter uma arma de fogo.

• Defensores do decreto: posse não significa porte. Posse 
garante “apenas” possuir armas de fogo, por exemplo, em 
casa (!).

• Então, por outro lado...



• Em pesquisa recente publicada em 2019 (Datafolha/FBSP), considerando a 

violência mais grave sofrida pelas mulheres nos últimos 12 meses:

• 76,4% dos agressores foram conhecidos
das vítimas;

• 23,8% - Cônjuge/companheiro/namorado

• 13,8% - Familiares próximos (pais, irmãos, 
padrastos e enteados)

• Tipo de local mais comum: 42% (!) em casa. 
Percentual que aumenta para 55% com escolaridade 
até o nível fundamental.

Fonte: Datafolha/FBSP, 2019



• 3,9% dos casos de violência ou agressão contra 
mulheres foram do tipo de ameaça com faca ou arma 
de fogo; 

• 0,9% resultaram em tiros.

→ Com base nos dados apresentados, seria 
extremamente ingênuo não acreditar que a 
flexibilização das armas de fogo passarão ainda mais 
a ser uma “importante ferramenta” doméstica no 
arsenal de violência/abuso psicológico, 
emocional e físico contra mulheres.

Fonte: Datafolha/FBSP, 2019



Leis para coibiriam o feminicídio

• A Lei Maria da Penha entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006. 
Desde a sua publicação, a lei é considerada pela Organização das Nações 
Unidas como uma das três melhores legislações do mundo no 
enfrentamento à violência contra as mulheres.

Mas...

• Nos últimos 12 meses, considerando a agressão mais grave sofrida por 
mulheres: 

• 22,2% procuraram órgãos oficiais (principalmente em Delegacias da Mulher).

• Mais de 50% não tomaram nenhuma atitude. Curiosamente, as que menos 
tomaram atitude (58,6%), são mulheres que possuem curso superior. Embora 
sejam também as que sofram menos crimes mais graves. 

Fonte: Datafolha/FBSP, 2019



Atacar em diversas frentes e em todos os níveis:

Leis mais severas?

“A permanência destes elevados índices [de violência contra a mulher] revela que as leis, 
por si só, não têm o poder de transformar a realidade. Leis são importantes instrumentos 
para prevenção, conscientização e repressão, mas devem ser implementadas para que 
tenham efetividade.” - Valéria Scarance (Promotora de Justiça e Coordenadora do Núcleo 
de Gênero do Ministério Público de São Paulo).

Como resolver?



Atacar em diversas frentes e em todos os níveis:

Conscientização...

“Quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem”. ~ Rosa Luxemburgo

...tanto da mulher ...:

• Romper barreiras como machismos naturalizados e fatores que mantêm as mulheres em silêncio como vergonha, crença na mudança 
do parceiro e revitimização por parte de autoridades e da sociedade 

• A conscientização está diretamente relacionada à informação. Embora a violência aconteça em todas as 
classes sociais, quanto mais educação formal, menos violência. Um reflexo disso é o reconhecimento das 
violências tidas por “invisíveis”. Na pesquisa de 2019, 31,6% das mulheres com ensino superior identificaram 
com mais facilidade essas violências, com predominância de ofensas verbais (23,3%) e ofensa sexual (12,8). 
Estas mesmas mulheres sofreram 0% de ataques com tiro ou esfaqueamento.

... quanto do resto da sociedade em geral

• Informar a sociedade, principalmente as mulheres, dos seus direitos; Organizações civis e/ou não-governamentais, para cobrar e fiscalizar 
políticas públicas;

• Campanhas também focadas nos meninos e homens, desincentivando o que a American Psychological Association (APA) recentemente chamou 
de “masculinidade tóxica”. Como exemplo, podemos ver uma campanha/propaganda da marca de aparelhos de barbear Gillette 
(http://www.thebestmencanbe.org ): https://youtu.be/koPmuEyP3a0

Como resolver?

http://www.thebestmencanbe.org/
https://youtu.be/koPmuEyP3a0


Como resolver?

Atacar em diversas frentes e em todos os níveis:

“Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que 
os direitos das mulheres sejam questionados”.

~ Simone de Beauvoir

• Como vimos, casos de feminicídios são marcados também por episódios 
anteriores de violência. Muitas vítimas querem romper a relação justamente 
para sair dessa violência, mas acabam sendo mortas. Ou seja, uma rede de 
proteção na fase inicial das violências contra mulheres, é 
fundamental para evitar tais assassinatos!

• Oferecer tratamento psicológico e de advocacia, de qualidade, para todas as 
pessoas, em todos os níveis da sociedade, principalmente claro para as 
mulheres (incluindo as transsexuais) em situação de risco;


