
 

2915 

EIXO TEMÁTICO 7 | DIREITOS HUMANOS, VIOLÊNCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS

 

VIOLÊNCIA EXTREMA DE GÊNERO: QUEM ESTÁ NA MIRA DO 
ASSASSINATO? 

 

EXTREME GENDER VIOLENCE: WHO'S IN THE CROSSHAIRS OF THE MURDER? 
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RESUMO  
O artigo tem como objetivo analisar o feminicídio, crime brutal 
direcionado à mulher com teor misógino. A partir do problema: Por que 
o feminicídio atinge sobretudo mulheres negras? Foi pautada a 
discussão acerca dos marcadores sociais de raça e de classe, tendo em 
vista o impacto dos sistemas de opressão do colonialismo, do 
patriarcado e do capitalismo sobre a mulher negra. 
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ABSTRACT 
The article aims to analyze feminicide, a brutal crime directed at women 
with misogynist content. From the problem: Why does feminicide affect 
mostly black women? The discussion about the social markers of race 
and class was based, in view of the impact of the systems of oppression 
of colonialism, patriarchy and capitalism on black women. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo foi construído com o objetivo de fazer uma discussão sobre o feminicídio 

relacionado às mulheres negras. A pesquisa bibliográfica deu-se por meio de artigos e livros, 

materiais já publicados que trazem para este estudo as principais abordagens do tema (GIL, 

2002). Busquei responder o seguinte problema: Por que o feminicídio atinge sobretudo 
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mulheres negras? A partir de dois objetivos: a) compreender o feminicídio entre as mulheres 

negras; b) analisar o contexto social dos assassinatos de mulheres negras. Através da 

ferramenta de busca online Google Acadêmico, foram usados os seguintes descritores: 

feminicídio, mulheres negras, violência, necropolítica, interseccionalidade, raça e gênero. O 

método de análise foi análise de conteúdo e abordagem qualitativa (CARDOSO et al, 2021). 

Foram construídos dois tópicos de desenvolvimento. O primeiro tópico trata acerca das 

condicionantes que levam as mulheres negras a serem as principais vítimas de feminicídio, o 

segundo tópico traz uma análise sobre o feminicídio estar majoritariamente concentrado neste 

grupo de mulheres. 

 

2 SUJEITAS ABJETAS: ENTENDENDO O “FEMIGENOCÍDIO” DAS MULHERES POSICIONADAS NA 

BASE DA PIRÂMIDE SOCIAL 

 

Estudos mostram que racismo e sexismo encontram-se associados. Entre os anos de 

2008 e 2018, o assassinato de mulheres negras aumentou cerca de 12,4% em comparação ao 

assassinato de mulheres não negras, com o equivalente a 11,7% dos casos, ao todo foram 4.519 

mulheres mortas por feminicídio no Brasil, pois no país uma mulher é morta a cada duas horas 

e dentre estas, as mulheres negras estiveram em 68% das ocorrências, tais reflexos apontam a 

raça e o gênero como categorias principais que caracterizam este grave crime contra a mulher, 

que é o feminicídio. Esta violência misógina, é um fenômeno complexo e mundial, pois atinge 

a todas as mulheres em qualquer contexto social, portanto, é visível que a prevalência destas 

mortes esteja mais recorrente entre determinados grupos de mulheres. Portanto, o feminicídio 

constitui um grave problema de saúde pública a ser enfrentado por uma rede de serviços e 

também por organizações internacionais que atuam em defesa dos direitos humanos 

(CERQUEIRA et al, 2020; MENEGHEL; PORTELLA, 2017). 

Geralmente é colocado que o feminicídio é culminado pela condição de gênero, ou seja, 

pela condição de ser mulher, entretanto, como já foi mencionado, não é um crime que envolve 

apenas uma única categoria, e, portanto, é necessário que esta visão seja desconstruída, pois 

como é possível que o feminicídio seja considerado apenas um crime de gênero, se a 

prevalência de assassinatos está entre as mulheres negras? Ou até mesmo como deixar 

despercebido que, enquanto o assassinato de mulheres não negras diminui 11,7%, houve um 
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aumento de 12,4% do crime entre mulheres negras em um período de dez anos? A sociedade 

possui uma breve consciência acerca da dominação masculina e do machismo, que resultam 

em violência de gênero e feminicídio, apesar de ser frequentemente colocado que a população 

feminina sofre tais violências por serem mulheres, pois esta é a principal característica do crime, 

as ocorrências revelam que a sociedade brasileira possui como princípio de legitimidade para o 

enfrentamento da violência doméstica, a cor da vítima, fator em que é condicionado o privilégio 

branco (CERQUEIRA et al, 2020; NOGUEIRA; PASSOS, 2020).  

Em relação ao local que ocorrem as violências, o ambiente doméstico constitui o lugar 

central em que as vítimas estão expostas a todos os riscos de agressão e óbito. Muitas são as 

críticas em relação às mulheres que estão, ou que permanecem em uma situação de violência, 

reféns dos agressores dentro de casa, até mesmo as leis e as políticas de enfrentamento a esta 

situação, são postas em dúvida quanto a efetividade. E realmente, no que diz respeito a um 

grande número de assassinatos estar concentrado em um grupo específico de mulheres, que 

em sua maioria são negras, é de se questionar a quem as políticas protegem de fato. A autora 

Angela Davis (2016, p.24), em Mulheres, raça e classe, destaca o abismo histórico deixado pelos 

períodos de escravidão que polarizou diferentes realidades, e explica que a mulher negra, não 

possui gênero, ou seja, ela não é considerada uma mulher: 

 

O sistema escravista definia o povo negro como propriedade. Já que as mulheres eram 
vistas, não menos do que os homens, como unidades de trabalho lucrativas, para os 
proprietários de escravos elas poderiam ser desprovidas de gênero. [...] a julgar pela 
crescente ideologia da feminilidade [...], que enfatizava o papel das mulheres como 
mães protetoras, parceiras e donas de casa [...], as mulheres negras eram 
praticamente anomalias. 

 

Isto remete ao que foi colocado por Sojourner Truth, quando a mesma afirmou que 

durante toda a sua vida viveu escravizada e trabalhou tanto quanto um homem negro, 

aguentou os castigos e mesmo assim, nunca foi tratada com todo o zelo igualmente como eram 

tratadas as mulheres brancas, e após ser acusada de ser um homem, ao se pronunciar na 

Convenção dos Direitos da Mulher em Ohio no ano de 1851, abre a blusa, mostra os seios e 

questiona “Não sou uma mulher?”. Pode-se perceber que houve uma negação da feminilidade 

e da humanidade de Sojourner, e neste ponto ocorre a animalização do ser mulher: 

 

A maioria das meninas e das mulheres, assim como a maioria dos meninos e dos 
homens, trabalhava pesado na lavoura do amanhecer ao pôr do sol. No que diz 
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respeito ao trabalho, a força e a produtividade sob a ameaça do açoite eram mais 
relevantes do que questões relativas ao sexo. Nesse sentido, a opressão das mulheres 
era idêntica a dos homens. Mas as mulheres também sofriam de forma diferente, 
porque eram vítimas de abuso sexual e outros maus-tratos bárbaros que só poderiam 
ser infligidos a elas. A postura dos senhores em relação às escravas era regida pela 
conveniência: quando era lucrativo explorá-las como se fossem homens eram vistas 
como desprovidas de gênero; mas, quando podiam ser exploradas, punidas e 
reprimidas de modos cabíveis apenas às mulheres, elas eram reduzidas 
exclusivamente à sua condição de fêmeas. (DAVIS, 2016, p. 25). 

 
Assim, é comum que haja uma naturalização das violências racistas e sexistas perante o 

olhar branco e elitizado. Ambas as opressões estruturais são fortalecidas pelo senso comum e 

atuam interseccionadas na consolidação de fenômenos sociais, como a violência extrema 

direcionada à mulher e a negligencia em relação ao racismo e ao sexismo torna invisível a 

dimensão da complexidade que este fato pode causar, conforme as ideias de Fanon (2008, p. 

104), diante do branco, o sujeito negro é o Outro, em contrapartida aos privilégios que este em 

último não carrega para si, “[...] aos olhos do branco, o negro não tem resistência ontológica. 

[...]”. 

Ou seja, a relação entre homens e mulheres é marcada por antagonismos, entretanto, 

se neste caso a mulher é preterida à condição de Outro do homem, uma mulher negra possui a 

representação de Outro do Outro, pois esta nasce com um duplo ou triplo fardo de valor 

negativo, em relação a sua cor, ao seu gênero e a sua classe social, logo é possível visualizar que 

uma mulher negra é definida não em si mesma, mas em relação à ordem hegemônica, regulada 

através do racismo de homens e também de mulheres brancas da elite (FANON, 2008; 

KILOMBA, 2020). Na sociedade, toda pessoa que não tem o pertencimento ao sistema 

dominante em questão, ou seja, nem homem e nem branca, é colocada dentro da categoria de 

outridade, como aborda a autora Grada Kilomba: 

 
Mulheres negras, por não serem nem brancas, nem homens, passam a ocupar uma 
posição muito difícil dentro de uma sociedade patriarcal de supremacia branca. Nós 
representamos um tipo de ausência dupla, uma Outridade dupla, pois somos a 
antítese tanto da branquitude quanto da masculinidade. Nesse esquema, a mulher 
negra só pode ser a/o “Outra/o “e nunca o eu. [...] ela só poderia ser a/o “Outra/o” da 
Outridade. [...] as mulheres brancas tem um status oscilante, como o eu e como a 
“Outra dos homens brancos porque elas são brancas, mas não homens. Os homens 
negros servem como oponentes para os homens brancos, bem como competidores 
em potencial por mulheres brancas, porque são homens, mas não são brancos. As 
mulheres negras, no entanto, não são brancas nem homens e servem, assim, como a 
“Outra” da alteridade. (KILOMBA, 2020, p. 126). 
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Grada Kilomba (2020), traz então por meio desta citação, a quebra da categoria de 

gênero, no sentido de desconsiderar o padrão universalista do ser mulher na sociedade, que 

enxerga apenas a mulher branca dentro do eixo de opressão patriarcal. Para a autora, a mulher 

negra sempre será a Outra, pois a ela não é dada a flexibilidade de tornar-se uma sujeita em si, 

em razão da hegemonia social se constituir pela branquitude, masculinidade e centralidade de 

territórios. O que não é o caso de homens brancos, mulheres brancas e homens negros, em que 

ambos podem ser vistos como sujeitas e sujeitos ontológicos, pois a cada um destes é 

favorecida uma estrutura social que lhes cabem. Assim, evidencia-se que a marginalidade social 

da mulher negra enquanto a Outra, justifica os altos índices de mortes por feminicídio, 

especificamente, quando estão relacionadas a uma realidade de exclusão social, em razão da 

ausência de um olhar interseccional nas políticas públicas, logo, apenas uma parcela de 

mulheres possui acesso aos serviços de atendimento e proteção especializada, tendo em vista 

a padronização do feminino, sendo omitida a multirracialidade de uma sociedade brasileira 

pluricultural (KILOMBA, 2020). 

 

3 FEMINICÍDIO E MULHERES NEGRAS: QUAIS VIDAS IMPORTAM? 

 

O padrão nos casos de feminicídio se repete anualmente. No contexto das crescentes 

estatísticas de feminicídio, este fenômeno permanece presente entre as mulheres negras, 

conforme aponta o novo relatório do Atlas da Violência 2021. Em 2009, a taxa de mortalidade 

entre mulheres negras esteve representada em 4,9 para cada 100 mil e entre mulheres não 

negras a taxa era de 3,3 para cada 100 mil, em 2019, a taxa de mortalidade entre mulheres 

negras caiu, apresentando 4,1 para cada 100 mil, uma redução de 15,7%, e entre mulheres não 

negras apresentou uma taxa de 2,5 para cada 100 mil, com redução de 24,5% (CERQUEIRA et 

al, 2021). 

Em comparação ao ano de 2018, com 4.519 casos é verificada uma redução, pois em 

2019, foram 3.737 mulheres assassinadas. Entretanto, “o que a análise dos últimos onze anos 

indica é que a redução da violência letal não se traduziu na redução da desigualdade racial” 

(CERQUEIRA et al, 2021, p. 38). A interseccionalidade, como coloca a autora Carla Akotirene 

(2019, p. 37), “[...] mostra como e quando mulheres negras são discriminadas e estão mais vezes 

posicionadas em avenidas identitárias, que farão delas vulneráveis à colisão das estruturas e 
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fluxos modernos”. Desse modo, existe uma grande diferença na realidade de quem vive o 

racismo cotidianamente, pois a negritude no Brasil é aniquilada e marcada como algo negativo, 

que deve ser destruído e isto é o que explica a necropolítica, quais vidas valem menos? Quais 

vidas realmente importam? Quem o Estado protege? 

A política de marginalização da população negra revela também que raça indica classe, 

o que agrega impactos maiores nas chamadas expressões da questão social, estas tidas como 

expressões que caracterizam uma situação de desigualdade (SILVA, 2020). Aqui, como foi 

colocado no início, a situação é referente às condições de vida da população feminina, que por 

sua vez, ocupam um grupo minoritário, em razão das disparidades, próprias de uma sociedade 

racista, sexista e capitalista, assim, são visíveis os atravessadores sociais da realidade de vida de 

muitas mulheres brasileiras, “[...] mulheres indígenas e [...] mulheres negras, por exemplo, 

possuem demandas específicas que, [...], não podem ser tratadas, [...], sob a rubrica da questão 

de gênero se esta não levar em conta as especificidades que definem o ser mulher neste e 

naquele caso” (CARNEIRO, 2003, p. 119). As dimensões das problemáticas sociais, envolvendo 

mulheres requer um olhar para além da violência provocada pelo sexismo, segundo Lélia 

Gonzalez (2020, p. 58) “ser mulher e negra no Brasil, [...] é ser objeto de tripla discriminação, 

uma vez que os estereótipos gerados pelo racismo e pelo sexismo a colocam no nível mais alto 

de opressão”. 

Na sociedade brasileira, a mulher negra possui um perfil associado a uma extrema 

subjugação, isto em razão da imagem de mulher “descartável” que lhe é colocada, assim, como 

também às explorações em que é exposta, “neste país, onde diferenças raciais criam uma 

constante, [...] distorção de visões, as mulheres negras [...] foram [...] invisibilizadas pela 

despersonalização do racismo” (LORDE, 2019, p. 53). O privilégio racial da branquitude justifica 

a indiferença deste grupo dominante em relação à população negra, neste caso, em relação às 

mulheres negras, o mito da democracia racial mistifica a realidade social de marginalidade e 

exclusão deste grupo, em que é utilizado um discurso de igualdade, contrariando o contexto 

pluricultural e multirracial, na qual inexiste um padrão, a universalização do ser mulher é o 

resultado do eurocentrismo da sociedade brasileira, o que leva a uma ausência de 

reconhecimento e visibilidade das diferenças que se sobrepõem à figura feminina, desse modo, 

“as vozes silenciadas e os corpos estigmatizados de mulheres vítimas de outras formas de 

opressão além do sexismo, continuaram no silêncio e na invisibilidade.” (CARNEIRO, 2003, p. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2921 

118). E como é possível falar de enfrentamento à opressão sexista contra as mulheres, 

relegando a história das mulheres negras?  

É por meio da análise interseccional que pode ser identificada a razão de as mulheres 

negras serem as maiores vítimas de feminicídio, pois de fato, as ocorrências deste crime não 

relaciona-se apenas à questão de gênero, mas também a outros eixos estruturais de poder 

como já foi colocado, a violência extrema direcionada à mulher é caracterizada como misógina, 

marcada pelo ódio a figura feminina, ou seja, é a morte de uma mulher, por ela ser mulher, e 

tal ato ocorre no último estágio do ciclo de violência doméstica, é certo que existem as políticas 

públicas de proteção a estes casos, mas será que existe um olhar interseccional e humanizado 

para a diversidade nestas políticas? Como as mulheres negras podem denunciar a violência 

doméstica sem os estigmas do racismo, que a colocam em uma situação de inferioridade até 

mesmo dentro dos serviços de atendimento? E por que as estatísticas mostram que houve uma 

redução de 26,9% (de 1.636 casos em 2009 para 1.196 em 2019) de feminicídio entre mulheres 

brancas e um aumento de 2% (de 2. 419 casos em 2009 para 2.468 em 2019) das ocorrências 

de assassinato entre as mulheres negras? (CERQUEIRA et al, 2021).  

Assim, onde existe a convergência de uma tripla opressão, mas limitado é o 

enfrentamento desta situação, ademais o feminicídio representa o óbito e quando uma mulher 

é morta, não há mais o que possa ser feito para salvar essa vida, como coloca a autora Audre 

Lorde (2019, p. 52) “a morte, por outro lado, é o silêncio definitivo”. Logo, é necessário 

transgredir as bases eurocêntricas das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a 

mulher através da interseccionalidade, a fim de que haja uma perspectiva organizacional mais 

humanizada que atenda as identidades multirraciais e pluriculturais na sociedade, de modo que 

a diversidade social possa ser vivenciada com equidade (CARNEIRO, 2003). 

Ressalto que a minha intenção aqui, não é desconsiderar a importância das políticas 

públicas para as mulheres já criadas, mas fazer observações em relação ao grande número de 

mulheres que morrem diariamente no brasil, população feminina de maioria negra. Pois o 

machismo mata, mas o racismo não permite que estas mortes possam ser evitadas. O Brasil 

possui instituições extremamente racistas na sua estrutura permitindo que os serviços não 

atendam de forma igualitária. Uma mulher negra geralmente é culpabilizada pela sua situação 

de violência e, portanto, na visão do Estado racista, não é digna de ser assistida no seu agravo, 

pois existe um aparelho governamental que se nega e é negligente, contribuindo para que esse 
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público feminino morra. A Lei Maria da Penha é considerada uma das principais leis de 

enfrentamento à violência contra a mulher em âmbito mundial, em contrapartida, a autora 

Santos (2017, p. 50) em Para uma abordagem interseccional da Lei Maria da Penha, tece 

algumas críticas: 

 
A Lei Maria da Penha cita outras categorias sociais, como raça e deficiência, mas não 
adota uma perspectiva interseccional sobre como a violência doméstica pode estar 
conectada a um contexto mais amplo de violências e discriminações. [...] Além de a Lei 
Maria da Penha e a maior parte dos estudos sobre esta Lei não incorporarem uma 
perspectiva estrutural da violência, limitando-se a relações interpessoais, é necessário 
reconhecer que as “mulheres” são um grupo social heterogêneo e desigual não apenas 
em relação aos “homens”. As mulheres negras, mulheres trans, mulheres com 
deficiência, mulheres migrantes, mulheres lésbicas começam a ser reconhecidas na 
jurisprudência como sujeitos de direitos. Mas as múltiplas e intersectadas formas de 
opressão e de privilegio a que diferentes grupos de mulheres estão sujeitas precisam 
ser mais explicitadas nos estudos e nas políticas de enfrentamento da violência 
doméstica contra mulheres. A [...] transfobia, o racismo, a discriminação com base na 
deficiência, a xenofobia, entre outras, são formas de discriminação e de violência que 
se intersectam com o sexismo e produzem situações diferenciadas de violência 
doméstica, bem como recursos e acessos desiguais ao reconhecimento e ao exercício 
de direitos. 

 
E por isso, a Lei Maria da Penha funcionou de forma diferenciada para a mulher branca 

e para as mulheres negras, assim como também para mulheres indígenas, etc. O próprio 

aparelho de justiça é acionado de forma diferente, e considerando a conjuntura territorial, 

quem é do centro consegue acessar mais facilmente os seus direitos, mas quem é da periferia 

e desconhece como acessar os serviços demora muito para evitar uma situação de violência 

doméstica e até isso acontecer ela é morta por feminicídio. Pensar estes óbitos é entender não 

apenas o dualismo que propõe a categoria de gênero, mas também os processos de exclusão, 

ou seja, quem está mais vulnerável ou em situação de risco. Um elemento a ser considerado é 

a estrutura que é compreendida a violência contra a mulher, pois este problema social 

frequentemente é associado a um perfil heterossexual de pessoas brancas, colocando grupos 

de mulheres à margem, como negras, trans, travestis, indígenas. Outro ponto em questão, é 

que o feminicídio encontra-se diretamente e unicamente relacionado ao âmbito da política de 

segurança pública, quando na verdade, deveria estar atrelado à política de saúde, à política de 

educação, à política de assistência social, para que o crime não aconteça (SANTOS, 2017). 

Compreender o feminicídio perpassa o que está posto na Lei 13. 104/15, pois esta lei 

ainda é muito recente e além de tudo resguarda apenas a punição e não a prevenção dos 

assassinatos. A violência misógina em questão é tão complexa que vai muito além da esfera 
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legislativa, é importante que possa haver uma conexão entre a Lei do feminicídio que é 

universal e genérica, para uma possível criação de planos de ações políticas específicas para 

preservar a vida de mulheres negras que encontram-se em uma situação de maior 

vulnerabilidade em razão da sobreposição dos eixos de opressão, como o racismo, a 

desigualdade de gênero, orientação sexual e desigualdade de classes, por isso é fundamental 

que os óbitos pela condição de feminicídio sejam analisados pela teoria da interseccionalidade. 

Reitero que todo o processo de criação e tipificação da Lei para um crime que anteriormente 

era identificado como “passional” agrega muito para a população feminina, porque uma 

violação que poderia permanecer na banalidade, atinge um patamar de ser considerada uma 

conduta hedionda, mesmo assim, devido ao caráter de universalização destas políticas públicas, 

as ações de enfrentamento à realidade de violência extrema direcionada contra a mulher 

continuam tímidas (ROMIO, 2017). 

A violência e a morte de mulheres (negras) ocorrem até mesmo dentro dos movimentos 

sociais, com o epistemicídio, por meio do apagamento da visibilidade de muitas mulheres que 

não se sentem representadas. O feminismo branco, por exemplo, possui bases e vertentes 

europeias que não condizem com a realidade do Brasil, pelo contrário, apresentam uma postura 

totalmente reformista da realidade, sendo necessário sempre questionar: de que mulheres 

estamos falando? Pois o Estado além de atender aos parâmetros da necropolítica para o 

gerenciamento das mortes, ainda promove ferramentas que contribuem para a omissão da 

diversidade social. E nessa condição de negligência, frente ao avanço da aniquilação de 

mulheres negras, o Estado sistematiza assassinatos, e indiretamente é o responsável pelas 

ocorrências de feminicídio, ademais, os discursos de ódio dentro dos espaços de poder 

reforçam os estereótipos em que a mulher é objetificada na sua condição social, sendo criadas 

as brechas para que muitos óbitos ocorram. Assim, o combate aos governos de extrema direita 

se faz necessário em razão da disseminação de ideologias LGBTfóbicas, anti- mulher e anti- 

negro, que reforça o discurso e a ação de ódio e misoginia (CARNEIRO, 2011; MBEMBE, 2016).  

É preciso elucidar que o próprio modo como foi colonizado o Brasil, resultou de um 

processo feminicida, porque a sociedade brasileira se formou a partir da violência sexual e 

misógina contra mulheres negras e indígenas, o que faz ser necessário quebrar as estruturas de 

poder, porque apesar da existência de toda a rede de proteção contra a violência doméstica, a 

perspectiva de igualdade entre as mulheres não existe, pois os marcadores sociais de raça e 
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classe, apontam as diferenças, e identificar essa realidade oportuniza ver as singularidades da 

vida das mulheres negras. 

Seria viável enfrentar a realidade do feminicídio se a realidade brasileira, além de 

sexista, não fosse tão racista e tão elitista. A supervalorização ao padrão branco, masculino, 

eurocêntrico e cisheterossexual subalterniza grupos sociais que se encontram fora dessa 

hegemonia, as afroamerindígenas, como nomeou Lélia Gonzalez (2020). O feminismo negro 

surge então como uma crítica a essa universalidade imposta e se lança na esfera política com o 

objetivo de humanizar a luta feminista e apontar as especificidades da população feminina, que 

é diversa (CERQUEIRA, 2018; GONZALEZ, 2020). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Abordar a questão social do feminicídio, implica observar quem são as mulheres que 

mais morrem por esta condição no Brasil e qual lugar elas ocupam. Pensar estes assassinatos 

requer direcionar as ocorrências para a raça/cor de pele da vítima, pois a forma de nascer e 

morrer vai sempre estar atrelada ao racismo no Brasil. Assim como o gênero, a raça é 

socialmente e culturalmente construída, constituindo também uma determinação para as 

mortes por feminicídio, pois este fenômeno não envolve somente a estrutura patriarcal, logo, 

não pode ser entendido de modo generalizado sem considerar as singularidades e as outras 

estruturas de opressão sobrepostas. 

Ademais, uma mulher não é assassinada apenas quando é morta por feminicídio, mas 

quando ela é excluída de um serviço de saúde e dos espaços sociais de militância feminista, 

quando ela é impossibilitada de realizar uma denúncia ou quando o racismo institucional impõe 

culpabilização à violência que a mulher sofreu. Esta precarização das políticas públicas é outro 

desafio, pois mesmo diante de tantos casos de feminicídio, o Estado se utiliza da necropolítica 

gerenciando as mortes, escolhendo quem vive e quem morre. Enfrentar a realidade do 

feminicídio depende das ações estatais e das políticas públicas, mas também da 

interseccionalidade, pois sem esta práxis é impossível construir uma política de enfrentamento 

à violência contra a mulher que seja capaz de “desmantelar” a estrutura de sociabilidade racista 

cisheteropatriarcal capitalista, porque o privilégio no Brasil possui cor. 
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