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RESUMO  
A violência de gênero, na atualidade, é uma preocupação mundial. Os 
casos de violência contra a mulher geralmente são “invisíveis” à 
sociedade, levam os episódios de agressão a se tornarem repetitivos e 
cada vez mais graves. Assim, esta pesquisa tem como objetivo analisar 
as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, no 
Brasil. Para tanto, utilizou-se a análise bibliográfica e documental, com 
aporte teórico de autores como Menezes et al. (2014) e Walker (2009). 
A pesquisa se caracteriza de natureza qualitativa e quantitativa, os 
dados foram apresentados por meio da análise de documentos 
secundários, com o recorte temporal entre os anos de 2017 até o 
primeiro semestre de 2020. Constatou-se que os números de 
assassinatos de mulheres vêm crescendo ano após ano e que as políticas 
públicas de enfrentamento a esse problema, desenvolvidas pelo Estado, 
quase sempre falharam na proteção e amparo às vítimas. 
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ABSTRACT 
Gender violence is a global concern, cases of violence against women 
are generally “invisible to society”, causing episodes of aggression to 
become frequent and increasingly serious, if there is no intervention. 
Thus, this research has the goa to analyze public policies for coping and 
data on violence against Brazilian women. For that, it was used 
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bibliographical and documental analysis, being the theoretical 
contribution based on authors such as Menezes et al. (2014) and Walker 
(2009). The research is qualitative and quantitative in nature, the data 
were presented through the analysis of the researched documents and 
presents as a time frame of 2017 and the first half of 2020. It was found 
that the number of murders against women has been growing year after 
year and that public policies to fight crime, which are developed by the 
State, failed to protect and support victims. 

 
Keywords: Femicide; Violence; Public policy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A violência contra a mulher é uma preocupação mundial que tem provocado danos à 

saúde das mulheres, vítimas das agressões, além de ser um tema que chama a atenção pelo seu 

prolongamento, persistência e transversalidade cultural (SANTORO et al., 2018). 

Porém, não é só isso, causa também impacto na morbimortalidade de toda a sociedade 

e exige prevenção e enfrentamento através de políticas e ações articuladas que busquem 

atender a mulher na sua totalidade (MENEZES et al., 2014).  

Os casos de violência contra a mulher são, geralmente, “invisíveis” à sociedade, levam 

os episódios de agressão a se tornarem repetitivos e cada vez mais graves, caso não haja 

interrupção, além de ocorrerem com uma frequência perturbadora. (BATISTA; CONNOR; GLICK; 

FISKE, 2017; SCHRAIBER; D’OLIVEIRA, 2018). 

Quanto ao perfil da mulher vítima de violência, constatou-se na bibliografia analisada 

que não há um padrão em si, ou seja, a mulher, apenas por se enquadrar na categoria “mulher”, 

já está sujeita a sofrer violência. No entanto, levantamentos estatísticos demostram que, no 

contexto brasileiro, há uma prevalência da violência de gênero em mulheres na fase adulta, 

sendo que a maioria das vítimas que denuncia a violência são mulheres pardas e negras, com 

idade entre 18 e 37 anos, ensino médio completo, além de possuírem renda ou estarem 

empregas com carteira assinada e solteiras (NASCIMENTO; SANTOS; SANTOS, 2017; TEIXEIRA; 

MIRANDA, 2017). 

Desde o início da pandemia por SARS-COV-2 percebe-se não só o aumento da infecção, 

nos diversos países do mundo, como também se observa o crescimento da ocorrência de 

violência doméstica, cujo agravamento decorre do contexto gerado pelo isolamento social, por 

meio do qual vítima e agressor passaram a conviver mais tempo em casa. No Brasil, registra-se 



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

 

2905 

o aumento desse crime e a diminuição dos registros de denúncias de violência doméstica 

(PIMENTEL; MARTINS, 2020).  

Neste contexto, de acordo com estudos de Lenore Walker (2009), o ciclo de violência 

entre homens e mulheres em suas relações afetivas se identificam três fases: a acumulação da 

tensão, a explosão e a lua de mel. Na primeira etapa do ciclo de violência, denominada 

“acumulação da tensão”, a mulher se coloca na condição de responsável pelo desapontamento 

e cólera do companheiro, inconscientemente, se culpa de toda a situação. Na segunda etapa, a 

“explosão”, a vítima sofre violência física, psicológica, sexual e xingamentos.  E na terceira fase, 

conhecida por “lua de mel”, o agressor pede desculpas pela agressão e faz promessas de que 

não vai mais acontecer (LAZZARI; ARAÚJO, 2018). Diante dessas fases, desenvolvem-se os 

cenários de violência de gênero no país. 

Tomando por base esse ambiente de violência doméstica, este artigo apresenta uma 

contextualização da violência contra a mulher brasileira destacando, notadamente, o 

feminicídio no Brasil e apresenta a pergunta norteadora a seguir: quais os números da violência 

contra a mulher brasileira, especificamente o feminicídio, na atualidade, e as políticas públicas 

de enfrentamento desse problema? Destaca-se como objetivo geral: analisar as políticas 

públicas de enfrentamento e os dados da violência contra a mulher, no Brasil. 

A pesquisa é classificada como descritiva (GIL, 1994, 2010), tendo sido utilizado o 

método da pesquisa bibliográfica e documental (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015) e 

abordagem qualitativa (GAGE, 1989; KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015) e quantitativa 

(PEREIRA; ORTIGÃO, 2016). O recorte temporal está compreendido entre os anos de 2017 e o 

primeiro semestre do ano de 2020. O artigo está estruturado em quatro partes: a primeira, esta 

introdução; a segunda trata sobre a cultura e as raízes da violência contra a mulher brasileira e 

as políticas de enfrentamento ao crime; a terceira contempla os dados do feminicídio no Brasil 

entre os anos de 2017 e 2020 e, a última, as considerações finais. 

 

2 A CULTURA E AS RAÍZES DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER BRASILEIRA: POLÍTICAS DE 

ENFRENTAMENTO AO CRIME 

 

A expressão Feminicídio é um termo originalmente espanhol e vem ganhando 

visibilidade na mídia, na política e, principalmente, na sociedade. É definido por Marcela 
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Lagarde de Los Ríos como um crime de assassinato brutal de mulheres pelo simples motivo de 

serem mulheres (BANDEIRA; MAGALHÃES, 2019). 

As raízes da violência contra a mulher nos reportam ao sistema patriarcal que reitera o 

afloramento das desigualdades nas relações de gênero (ALBUQUERQUE et al., 2021). Essas 

relações de gênero desiguais costumam ser complementares, hierarquicamente ordenadas em 

uma estrutura social e caracterizam-se enquanto peça da vasta divulgação e aceitação das 

convicções sexistas (CONNOR; GLICK; FISKE, 2017; SANTORO et al., 2018). 

O Brasil, apesar dos avanços em políticas públicas de enfrentamento à violência contra 

a mulher, contabilizados nas últimas décadas, ainda se apresenta como um país com uma 

sociedade predominantemente patriarcal e machista, culturalmente marcada pela dominação 

e violência masculina, que pode se configurar de diversas formas: física, moral, psicológica, 

sexual e patrimonial (BRASIL, 2006), em detrimento da população feminina que representa a 

maioria de brasileiros, 51,8% da população (IBGE, 2019). 

Não há dúvidas de que a população feminina brasileira, a despeito da garantia 

constitucional de igualdade entre homens e mulheres (BRASIL,1988), precisou e ainda precisa, 

de mecanismos diversos, amplos e integrados, nas mais variadas dimensões, inclusive 

instrumentos legais que possibilitem, de fato, o exercício de seus direitos individuais, sua 

dignidade e sua cidadania. 

Somente na década de 70 o Brasil começou a perceber que a violência contra a mulher 

se caracterizava como um problema público (BRASIL, 2018), que exigiria compreensão e 

atuação do Estado, sendo necessário um olhar diferente para a conhecida realidade, tantas 

vezes retratada pela máxima: “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher!”. 

Na década seguinte, anos 80, o Estado inicia a formulação e a implementação de 

políticas públicas destinadas a enfrentar tal questão. No ano de 1985, registra-se a criação do 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - CNDM, primeiro órgão federal formulado para lidar 

exclusivamente com o enfrentamento dessa demanda, o qual desempenhou salutar papel de 

representatividade feminina no período de elaboração da Constituição de 88, embora não 

contasse com competência de monitoramento e execução de políticas públicas.  Nos anos de 

1990 a 1992, o referido CNDM sofreu profunda desarticulação, retomando algum espaço nos 

governos seguintes (BRASIL, 2008), a partir do desenvolvimento de serviços públicos voltados 

para a proteção e prevenção da violência contra as mulheres, por exemplo: delegacias de 
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defesa da mulher, casas-abrigo e os centros de referência multiprofissionais (SHRAIBER et al., 

2002). 

Ainda no ano de 1985 foi inaugurada a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), 

instalada na maior cidade do país, São Paulo - SP. Em 2015, portanto, decorridos 30 (trinta) anos 

daquela tão importante conquista, o Estado de São Paulo anunciava a inauguração da 131ª 

DDM, a qual registrava a impressionante marca de 80.331 atendimentos, apenas no primeiro 

semestre daquele ano (BRASIL, 2015a).  

Atualmente, o Estado de São Paulo, o mais populoso da federação, com quase 22 

milhões de habitantes (IBGE, 2020), conta com 133 Delegacias de Defesa da Mulher, 

distribuídas em diversos bairros e cidades que compõem a região metropolitana, bem como, 

no interior do Estado (MARINHO, 2020). 

Nota-se que a retomada dessa agenda em nível nacional, deu-se somente em 2003, com 

a fundação da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, institucionalizando a política 

nacional de enfrentamento à violência. Seu principal objetivo era a promoção da igualdade 

entre homens e mulheres, combatendo o preconceito e a discriminação através da valorização 

e inclusão feminina, visando o desenvolvimento integral a partir de uma visão 

multidimensional: social, política, econômica e cultural (BRASIL, 2019a). 

Na esteira dessas ações, a realização de diagnóstico e o mapeamento de demandas 

culminou com a aprovação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as 

Mulheres, no ano de 2007, o qual estabeleceu ações de planejamento e consolidação da Política 

Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, mediante a propositura de um 

acordo federativo nas três esferas: federal, estadual e municipal, com vistas à implementação 

de políticas públicas integradas em todo o país (BRASIL, 2019b). 

Somente na última década, a legislação brasileira estabeleceu a tipificação penal do 

feminicídio por meio da Lei Federal nº 13.104/2015, conhecida como Lei do Feminicídio, a qual 

ganhou grande destaque e repercussão nacional, representando uma valiosa conquista das 

lutas feministas.  

A Lei do Feminicídio alterou o Código Penal brasileiro de 1.940 e a Lei nº 8.072 de 1990, 

mais conhecida como a Lei de Crimes Hediondos, inserindo o feminicídio como circunstância 

qualificadora (previsão da pena aumentada) do crime de tipo penal existente, o homicídio e, 

ainda, incluindo-o no rol de crimes hediondos.  

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/criacao-da-1-delegacia-de-defesa-da-mulher-do-pais-completa-30-anos/
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Ademais, o feminicídio se caracteriza pelo assassinato da mulher, em razão da condição 

biológica da vítima: ser do gênero feminino, envolvendo, ainda, a situação de violência 

doméstica ou familiar, o menosprezo, a humilhação e a discriminação da vítima, simplesmente 

por ser mulher. 

Apesar de todos os avanços alcançados através da legislação brasileira, ainda hoje as 

mulheres são associadas ao “segundo sexo” (BEAUVOIR, 1967), ou “sexo frágil”, sendo 

equivocadamente relacionadas a cidadãs de segunda classe, reduzidas a um enquadramento 

da cultura patriarcal que lhes coloca limites em seu acesso à cidadania (CONNOR; GLICK; FISKE, 

2017). Também é possível reafirmar que o feminicídio é um grave problema social, afetando as 

mulheres de forma geral, pois, independe de status social, raça, idade, religião, etc: qualquer 

mulher pode ser vítima (GRIEBLER; BORGES, 2013). 

 

3 ALGUNS DADOS DO FEMINICÍDIO NO BRASIL NOS ANOS DE 2017 A 2020 

 

Nesta seção foram explorados os dados relativos aos crimes de feminicídio ocorridos no 

território brasileiro, sendo estes disponíveis no Atlas da Violência publicado no ano de 2020, e 

compreendido em um recorte temporal que vai do ano de 2017 até o primeiro semestre de 

2020, como poder-se-á observar no Gráfico 1. 

 
Gráfico 1 – Feminicídio no Brasil durante os anos de 2017 a 2020 

 

Fonte: BRASIL, 2020a; Brasil, 2020b. 

 
No Gráfico 1, no ano de 2017, 23,8% das mulheres assassinadas no país foram vítimas 

de feminicídio, ou seja, foram assassinadas simplesmente pelo seu gênero, por serem mulheres. 
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Em 2018, os números cresceram para 30,4% do total de mulheres assassinadas. No ano de 2019, 

os números demonstrados foram de 37,5% das mortes femininas e em 2020, apenas nos 6 

primeiros meses do ano, houve um acréscimo nos números que alcançou 39,4% dos registros 

(BRASIL, 2020a; BRASIL, 2020b). 

No ano de 2018, o percentual de casos de homicídios de mulheres no Brasil, tipificados 

como feminicídio, correspondeu a 30,4%, demonstrando um crescimento de 6,6% quando 

comparado ao ano de 2017. No ano de 2019, foram registradas 1.326 vítimas de feminicídio no 

país, um crescimento de 7,1% em relação ao ano anterior. Desse número alarmante, 66,6% 

eram mulheres negras, 56,2% tinham entre 20 e 39 anos de idade e 89,9% foram assassinadas 

pelos companheiros ou ex-companheiros de vida (BRASIL, 2020a). 

Em números mais atuais, segundo o Governo Federal, por meio do Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos, o ano de 2019 registrou um total de 1 milhão e 300 mil 

atendimentos telefônicos, pelo canal Ligue 180, que funciona todos os dias, o dia inteiro, sem 

interrupções. Desse total, mais de 84 mil denunciaram violações de direitos da mulher. O 

referido canal de atendimento está disponível à toda a sociedade, gratuitamente, 

disponibilizando três opções de atendimento: registrar denúncia, orientar vítima de violência e 

informar (leis e campanhas) e garante a preservação do anonimato do(a) denunciante, seja 

vizinho(a), parente, um(a) conhecido(a) ou a própria vítima, no intuito de prestar auxílio às 

mulheres que se encontram em situação de violência nas mais diversas partes do Brasil (BRASIL, 

2020b). 

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020 (BRASIL, 2020b), no 

primeiro semestre do ano, os números de feminicídios cresceram 1,9% em relação ao ano de 

2019. Os registros de violência contra a mulher durante a pandemia da SARS-COV-2 

identificaram que os números de registro nas delegacias caíram, contudo, aumentou o número 

de chamadas no 190, que contacta a Polícia Militar. Foram realizados, durante o primeiro 

semestre do ano de 2020, 147.379 chamados, portanto, um aumento de 3,8% no número de 

acionamentos da Polícia Militar relacionados a situações de violência doméstica (BRASIL, 

2020b). 

Observa-se que os números de assassinatos de mulheres por companheiros ou ex-

companheiros, vem crescendo paulatinamente, mesmo com políticas de enfrentamento 

desenvolvidas em todo o país. A violência contra a mulher brasileira acentuou-se devido à 

https://www.gov.br/mdh/pt-br
https://www.gov.br/mdh/pt-br
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exigência de isolamento social, em razão da pandemia, mesmo assim, o registro de ocorrência 

desses crimes não acompanhou a tendência, pelo contrário, houve uma baixa. Neste contexto, 

percebe-se que a dificuldade enfrentada pelas mulheres para realização da denúncia não foi 

apenas de superar o medo ou receio, mas, principalmente, pela ausência de medidas de 

enfrentamento eficazes que as auxiliassem (PIMENTEL; MARTINS, 2020). 

Segundo os recentes resultados divulgados em maio de 2021 pela Comissão 

Parlamentar de Inquérito do Feminicídio, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que 

analisou 90 processos de feminicídios, tentados ou consumados, registrados entre os anos de 

2016 e 2020, foram encontrados diversos deslizes do poder público com relação a proteção às 

mulheres e problemas na integração dos serviços, assim como a falta de estruturação dos 

trabalhos especializados (PATRIOLINO, 2021). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Além das formas de violências apontadas na Lei Maria da Penha, a rotina feminina exige 

que as mulheres superem, diariamente, outras tantas barreiras cristalizadas na estrutura social: 

jornada dupla ou tripla de trabalho (acumulando o trabalho formal, os afazeres domésticos e 

os cuidados da maternidade), menos oportunidade de trabalho formal (ignorando o nível de 

escolaridade feminino superior ao masculino), salários desiguais (inferiores) pelo desempenho 

das mesmas atividades, dentre outros. Desconsiderando, assim, frontalmente, os princípios 

basilares, inerentes ao Estado Democrático de Direitos que se pretende.A violência de gênero, 

aos poucos, tem se afastado dos bastidores da invisibilidade, ao passo que adquire holofotes 

de notoriedade, em âmbito nacional e até internacional, impulsionada pelos movimentos de 

defesa da mulher, conquistando espaço nos estudos acadêmicos, tornando-se assunto 

recorrente no debate público e político. 

Faz-se mister deixar de ser silente e “invisível” para assumir o protagonismo, retomando 

“as rédeas” do próprio destino, viabilizando uma transformação social, de valores e 

comportamentos que possam garantir a liberdade, a dignidade, a cidadania e a igualdade de 

gênero. 

Inquestionável que a Lei Maria da Penha representa um verdadeiro marco na sociedade 

brasileira e reforça a necessidade de otimização das redes de apoio e acolhimento, associadas 
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à integração das políticas de enfrentamento à violência sofrida pela mulher, tantas vezes 

tolerada e até naturalizada, por toda a sociedade. 

Todavia, percebe-se, ainda, uma necessária articulação entre os poderes federal, 

estadual e municipal, envolvendo a sociedade, a partir de medidas educativas de informação e 

conscientização, possibilitando à mulher as mesmas oportunidades, independentemente do 

gênero, superando a mesquinhez ideológica e culturalmente machista, enraizadas na cultura 

social brasileira, que ainda discrimina a mulher e silencia diante de abusos e violência explícitos. 

Como contribuições, este artigo busca auxiliar na análise dos números e das políticas de 

enfrentamento à violência contra a mulher brasileira, especificamente, do feminicídio. As 

limitações encontradas durante a pesquisa referem-se à disponibilização dos dados relativos 

aos casos de feminicídio no país. E como sugestão para pesquisas futuras no tema, pode-se 

propor estudos sobre as políticas públicas de enfrentamento ao feminicídio ou outros tipos de 

violência contra a mulher nos estados ou regiões geográficas que compõem o território 

brasileiro. 
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