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Resumo 

Demonstrar como desconstruir discriminações de gênero hoje presente 

em toda a sociedade contribui para que mortes anunciadas sejam evitadas. 

Abordando-se que o dinamismo que a Lei 11.340/ 2006 (Lei Maria da Penha) traz 

como forma de prevenção a violência doméstica, que diante da omissão ou ação 

dos Poderes Públicos no Brasil, não têm alcançado sua total efetivação, emergindo-

se a necessidade de nomear e qualificar a letalidade resultante da não efetivação 

preventiva.  

Nascendo assim a qualificadora do Feminicídio, tratando-se de um 

desfecho histórico de violências e sendo considerada uma morte evitável, ou seja, 

que não aconteceria sem a conivência institucional e social às discriminações e 

violências contra as mulheres que se perpetuam chegando a sua extremidade. 

Introdução 

A naturalidade de construções socioculturais que primam pela 

hierarquização de vidas é determinante para que algumas tenham respaldo e outras 

não, classificando assim quais podem ser tiradas sucessivamente, com elevado grau 

de impunidade, não tão somente pela ação ou omissão dos Poderes Públicos como 

também pela população, tal como acontecem nos feminicídios, nos crimes 

associados à LGBTfobia e no genocídio da população negra. 

Um cenário em que a vítima era a responsável pela própria morte, 

assassinadas por ex, cônjuges ou parceiros, por familiares ou desconhecidos, além 

de serem violentadas, negligenciadas, mutiladas, humilhadas, estupradas, 

invadidas, julgadas e invisibilizadas pelo Poder Público e pela sociedade, 

enfatizando que mesmo sendo a maior parte da população brasileira, as mulheres 

estão para a sociedade machista como “Minorias”. 

Mulheres morrem todos os dias no país das mais diversas formas, em um 

contexto geral dentro da história da sociedade marcada pela desigualdade de 

gênero, milhares de vítimas que têm suas identidades diluídas em estatísticas 

alarmantes, são invisíveis perante aos olhos dos que não as conhecem, e uma 

ferida aberta nas famílias que foram atingidas pela fatalidade seguida de injustiça; 

porém, nunca houve tanto empenho em torna-las visíveis e tipificar essas condutas 

como no presente momento, em que tal prática recebeu uma designação própria: 

Feminicídio. 

Objetivos  



Abordar quão importante é tirar as vítimas do Feminicídio do anonimato, 

dando visibilidade ao problema social como forma de conscientização, de modo que 

a omissão Estatal e social vem contribuindo em grande escala para que essas 

mortes continuem acontecendo. Demonstrando ainda como desconstruir 

discriminações de gênero contribui para que mortes anunciadas sejam evitadas, 

uma vez que, as formas preventivas positivadas de prevenção, não têm alcançado 

sua total efetivação.  

Busca-se ainda enfatizar que, o mais importante quando se trata da 

violência contra a mulher é dar publicidade para os acontecimentos, mostrando a 

outras vítimas e para a sociedade que o Estado está atuando de forma ativa no 

combate a tais violências. Entende-se que a violência contra a mulher é algo 

decorrente de uma antiga cultura advinda de uma sociedade historicamente 

patriarcal, machista, preconceituosa e discriminatória. Dessa forma, a visibilidade 

conferida às vítimas proporcionará uma mudança cultural, ainda que a passos 

lentos, efetivando direitos fundamentais e a própria Dignidade da Pessoa Humana. 

Metodologia 

A metodologia usada para desenvolver o presente trabalho, pode ser 

considerada bibliográfica documental, eis que se desenvolveu com base em 

estatísticas e estudos publicados sobre a temática, sem prejuízos de visitas a sites 

eletrônicos que abordam o tema eleito.  

Desenvolvimento 

Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre o feminicídio e seus aspectos 

sociojurídicos, o qual se fundamenta na dominação masculina oriunda do 

patriarcado, da normatização do corpo e das construções culturais dos papéis 

determinados para o gênero feminino apreendido e internalizado no processo de 

socialização das mulheres; em seguida, estabelecer a relação entre a violência 

contra as mulheres e a condição de minoria perante a sociedade, de modo a 

favorecer a compreensão do feminicídio e dos aspectos legais da nova legislação e 

ainda, ressaltar a importância que tirar as vítimas do anonimato representa, uma vez 

que os próprios órgãos estatais tem demonstrado resistência na efetivação e 

aplicabilidade à luz do feminicídio.  

Resultados Preliminares 



No Brasil, entre 2003 e 2013 o número de vítimas de homicídio do sexo 

feminino passou de 3.937 para 4.762, um incremento considerável de 21,0%. Essas 

4.762 mortes em 2013, representam 13 homicídios femininos diários, demonstrando 

que a taxa de feminicídios em 2003 que era de 4,4 por 100 mil mulheres, passou 

para 4,8 em 2013, gerando um crescimento de 8,8, sendo quase cinco mil ao ano, 

sendo considerada a 5ª maior no mundo, segundo dados da Organização Mundial 

da Saúde (OMS).  

Diante de uma análise ao período de vigência da Lei Maria da Penha, que 

entrou em vigor em 2006, observa-se que a maior parte desse aumento decenal 

aconteceu sob a égide da nova lei: 18,4% nos números e 12,5 nas taxas, entre 2006 

e 2013. (Mapa da Violência 2015 Waiselfisz, 2015).  

Chama a atenção nas mortes violentas de mulheres, o fato de ocorrerem 

em situações marcadas pela desigualdade de gênero, que em um contexto histórico 

da sociedade mostram-se culturais. Corrobora com a tese de que algo no sistema de 

prevenção criado em 2006, não está funcionando como deveria; o fato de que a 

maior parte desse aumento de morte de mulheres vem acontecendo sob a égide 

desta lei, dando origem a necessidade de nomear e qualificar a letalidade da não 

efetivação preventiva.  

Demonstrando assim, que ao suprimir o âmbito sociológico e restaurativo 

da Lei, aplicando-se apenas seu caráter punitivo, perde-se a essência originária de 

prevenção à violência.  
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