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No Brasil, a campanha dos 16 Dias de Ativismo 

começa no dia 25 de novembro e termina em 10 

de dezembro, no Dia Internacional dos Direitos 

Humanos. 

A campanha começou em 1991, quando mulheres 

de diferentes países, reunidas pelo Centro de 

Liderança Global de Mulheres (CWGL), iniciaram 

o movimento visando promover o debate e 

denunciar as várias formas de violência contra 

as mulheres no mundo. 

A data é uma homenagem às irmãs Pátria, 

Minerva e Maria Teresa, conhecidas como Las 

Mariposas, assassinadas em 1961 por integrarem 

a oposição ao regime do ditador Rafael Trujillo, 

na República Dominicana. 

Este material pretende contribuir com o fim da 

violência contra a mulher por meio da difusão 

dos conceitos que caracterizam as diversas 

formas de violência.



O QUE É
FEMINICÍDIO?
Segundo o Código Penal brasileiro, é um crime 
hediondo definido como o assassinato de uma 
mulher cometido em razão de ela ser mulher, 
quando o crime envolve violência doméstica e 
familiar e/ou menosprezo ou discriminação à 
condição do sexo feminino. Para evitar a perpe-
tuação destas mortes é fundamental conhecer 
as características dos feminicídios, ente ndendo 
que se tratam de mortes decorrentes de desi-
gualdades que desvalorizam a vida de mulheres 
a partir de diferenças de gênero, raça e cor, 
etnia, idade, classe social, entre outras. Muitas 
vezes, o assassinato é o desfecho de um históri-
co de violências e, assim, os feminicídios são 
considerados mortes evitáveis – ou seja, que 
não aconteceriam sem a prática de discrimina-
ções e violências contra as mulheres. Outro 
aspecto importante é a responsabilidade do 
Estado que, por ação ou omissão, compactua 
com a perpetuação destas mortes. 

Fonte: Instituto Patrícia Galvão



FEMINICÍDIO E RACISMO 

61% das mulheres vítimas de óbitos violentos 
entre 2005 e 2015 eram pretas ou pardas. A 
taxa de assassinato de mulheres negras cresceu 
22% no período, enquanto a de mulheres brancas 
teve uma redução de 7,4%. Além de serem maioria 
entre as vítimas fatais, as mulheres negras são 
também as que mais morrem pelas mãos do 
Estado: de 2005 a 2015 foram computadas 75 
mortes por “intervenções legal ou operações de 
guerra”; destas, 39 vítimas (52%) eram pretas ou 
pardas. “O tamanho do desvalor que uma mulher 
negra experimenta, nenhuma mulher branca 
experimenta. As políticas não foram feitas de 
acordo com as nossas necessidades, os processos 
de prevenção e reparação não são iguais”, frisa a 
médica Jurema Werneck, integrante da ONG Criola. 
Fonte: Instituto Patrícia Galvão 

FEMINICÍDIO ÍNTIMO 
OU CONJUGAL 

Dos 4.762 assassinatos de mulheres registrados 
em 2013, 50,3% foram cometidos por familiares. 
Ou seja, das 13 mortes violentas de mulheres 

51,06%

6,51%

31,10%

4,86%
4,30%

0,24%

1,93%

Violência Física Violência Psicológica
Violência Moral Cárcere Privado
Violência Sexual Violência Patrimonial
Tráfico de Pessoas

Fonte: Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180/SPM

registradas por dia, 7 foram feminicídios pratica-
dos por pessoas que tiveram ou tinham relações 
de afeto com a mulher, nos termos estabelecidos 
na Lei Maria da Penha, que oferece respostas com-
pletas para evitar que uma situação de violência 
doméstica e familiar se perpetue até a letalidade. 
Além disso, é revelado ainda que o que prevalece 
é feminicídio conjugal segundo o mapa da violência 
2015: em 1 terço dos casos o autor do crime foi o 
companheiro ou ex companheiro da vítima. São 
comuns os casos em que o autor não faz questão 
de ocultar o crime de testemunhas como forma 
de “reforçar sua masculinidade”. Neste contexto, 
é importante conhecer as situações de violência 
doméstica para compreender os motivos que 
impedem a aplicação dos direitos previstos na 
Lei Maria da Penha no dia a dia das mulheres, de 
modo que o ciclo de violência seja interrompido 
antes de levar a um feminicídio. 
Fonte: Instituto Patrícia Galvão 

VIOLÊNCIA MORAL 
E PSICOLÓGICA 

Especialistas apontam que, apesar de não deixar 
marcas físicas evidentes, a violência psicológica é 

também uma grave violação dos direitos humanos 
das mulheres, que tem reflexos na sua saúde mental 
e física. Considerada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) como a forma mais presente de 
agressão à mulher dentro de casa, sua naturaliza-
ção é apontada ainda como estímulo para mais 
violências. Pode ocasionar, inclusive, a mais 
extrema violência, o feminicídio. O artigo 7º da 
Lei nº 11.340 tipifica como violência psicológica 
qualquer conduta que cause dano emocional ou 
prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação 
da mulher; diminuição, prejuízo ou perturbação ao 
seu pleno desenvolvimento; que tenha o objetivo 
de degradá-la ou controlar suas ações, compor-
tamentos, crenças e decisões mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição, 
insulto, chantagem, ridicularização, exploração, 
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 
meio. Traz também o entendimento de violência 
moral como qualquer conduta que configure calú-
nia, difamação ou injúria. O Capítulo V do Código 
Penal Brasileiro define os crimes contra a honra, 
criminaliza a injúria, a calúnia e a difamação, e já 
o capítulo VI, dos crimes contra a liberdade pessoal, 
tipifica o crime de ameaça. 
Site: www.compromissoeatitude.org.br 

VIOLÊNCIA SEXUAL 
DENTRO DO CASAMENTO 

Dados do Ministério da Saúde mostram que 89% 
das vítimas de violência sexual são do sexo femi-
nino e possuem baixa escolaridade, sendo que 
70% são crianças. 70% dos casos de estupro são 
praticados por parentes, amigos ou conhecidos 
das vítimas. Se uma mulher sente que está sendo 
obrigada a fazer sexo com seu parceiro por medo 
de sofrer punição pode ser considerado violência, 
já que qualquer relação sexual deve ser com con-
sentimento das duas partes. Um relacionamento 
abusivo reflete na autoestima da mulher, causa 
medo de contato físico, pode desencadear disfun-
ções sexuais e até transtornos psicológicos, como 
síndrome de pânico.
Site: www.daquiedali.com.br 

VIOLÊNCIA ECONÔMICA 
OU PATRIMONIAL 

A Lei Maria da Penha prevê que a violência patri-
monial é qualquer conduta que configure retenção, 

subtração, destruição total ou parcial de obje-
tos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais e valores. Essa violência pode ser invisí-
vel, causada pela dependência da mulher em 
relação ao homem. Outras vezes o homem não 
deixa a mulher trabalhar, configurando essa proi-
bição em violência patrimonial e psicológica. 
Sem fonte de renda a mulher não consegue sair 
do relacionamento e perpetua o comportamento. 
Na maioria das vezes o homem controla o dinheiro, 
deixando a mulher sem recursos para o sustento 
dos filhos, prejudicando sua autonomia. Outra 
forma de violência é proibir ou afastar a mulher 
da gerência das contas e bens do casal. Muitas 
vezes o marido rouba suas economias, destrói 
equipamentos de trabalho, rasga documentos, 
quebra o celular alegando ciúmes, mas na verdade 
trata-se de violência patrimonial. Na sequência, o 
ex companheiro passa a não pagar pensão alimen-
tícia, mesmo tendo dinheiro. A retenção indevida 
dos recursos para a subsistência é considerada 
crime. Muitas vezes, na separação, o ex cônjuge 
esconde patrimônio fazendo uma partilha desigual 
com o objetivo de obrigar a mulher a continuar 
encontrando-se com ele.
Site: www.migalhas.com.br 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
NAS REDES SOCIAIS 

É cada vez mais comum a divulgação de fotos ou 
vídeos íntimos, cometido por parceiros após o fim 
do relacionamento. Em muitos casos, o homem 
usa esses materiais para chantagear, muitas vezes 
obrigando a mulher a fazer sexo em troca da não 
divulgação das imagens. Nestes casos, a justiça 
condena os culpados quando identificados. Na 
maioria dos casos, a mulher sabe quem foi o autor 
da divulgação e deve procurar a Defensoria Públi-
ca, ou ainda auxílio profissional, para propor uma 
ação judicial contra o autor. A difamação por 
imagens vem ocorrendo de forma mais intensa 
entre jovens e adolescentes.
Site: www.compromissoeatitude.org.br 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Quando se fala de violência contra a mulher, geral-
mente pensamos na violência doméstica, porém ela 
pode ter outras facetas, camufladas como humor 
em comerciais e programas de televisão. Ao invés 

de educar e promover a tolerância, a televisão brasi-
leira reforça o preconceito e os estereótipos. 
Comerciais de roupas íntimas, por exemplo, mos-
tram a mulher como objeto. Novelas repetem as 
mesmas cenas, nas quais a mulher está submetida a 
situações de dominação masculina, economicamen-
te, emocionalmente ou sexualmente. “A mídia não é 
terra de ninguém, onde se pode falar o que se quer 
e confundir humilhação e agressão com liberdade 
de expressão” (Blogueiras Feministas). A igualdade 
entre homens e mulheres pressupõe tratamento 
digno nos meios televisivos, para que não sejam 
perpetuados atos machistas que desvalorizam a 
vida das mulheres. Em várias reportagens sobre 
crimes de gênero, os repórteres deram voz ao crimi-
noso. Ao fazer isso, a mídia dá também espaço para 
que outros cometam o mesmo crime e usem as 
mesmas justificativas. 

VIOLÊNCIA CONTRA LGBTS 

Atos de violência homofóbica e transfóbica têm 
sido relatados em todo o mundo. Vão da intimi-
dação psicológica até a agressão física, tortura, 

sequestros e assassinatos seletivos. A violência 

sexual também tem sido divulgada, como a 

chamada violência “corretiva” ou estupro “pu-
nitivo”, no qual homens estupram mulheres que 

se assumiram lésbicas, sob o pretexto de tentar 

“curá-las”. Ataques a pessoas por causa de sua 

orientação sexual ou identidade de gênero são 

muitas vezes motivados pelo desejo de punir 

aqueles vistos como desafiadores das normas de 

gênero, sendo considerados uma forma de 

violência de gênero. Mesmo não sendo lésbica, 

gay, bissexual, transgêneros ou intersexual, a 
mera percepção de homossexualidade ou de 
identidade transgênero é suficiente para colo-
car as pessoas em risco.

Site: www.wnfe.org.br 
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1 registradas por dia, 7 foram feminicídios pratica-
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pletas para evitar que uma situação de violência 
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subtração, destruição total ou parcial de obje-
tos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais e valores. Essa violência pode ser invisí-
vel, causada pela dependência da mulher em 
relação ao homem. Outras vezes o homem não 
deixa a mulher trabalhar, configurando essa proi-
bição em violência patrimonial e psicológica. 
Sem fonte de renda a mulher não consegue sair 
do relacionamento e perpetua o comportamento. 
Na maioria das vezes o homem controla o dinheiro, 
deixando a mulher sem recursos para o sustento 
dos filhos, prejudicando sua autonomia. Outra 
forma de violência é proibir ou afastar a mulher 
da gerência das contas e bens do casal. Muitas 
vezes o marido rouba suas economias, destrói 
equipamentos de trabalho, rasga documentos, 
quebra o celular alegando ciúmes, mas na verdade 
trata-se de violência patrimonial. Na sequência, o 
ex companheiro passa a não pagar pensão alimen-
tícia, mesmo tendo dinheiro. A retenção indevida 
dos recursos para a subsistência é considerada 
crime. Muitas vezes, na separação, o ex cônjuge 
esconde patrimônio fazendo uma partilha desigual 
com o objetivo de obrigar a mulher a continuar 
encontrando-se com ele.
Site: www.migalhas.com.br 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
NAS REDES SOCIAIS 

É cada vez mais comum a divulgação de fotos ou 
vídeos íntimos, cometido por parceiros após o fim 
do relacionamento. Em muitos casos, o homem 
usa esses materiais para chantagear, muitas vezes 
obrigando a mulher a fazer sexo em troca da não 
divulgação das imagens. Nestes casos, a justiça 
condena os culpados quando identificados. Na 
maioria dos casos, a mulher sabe quem foi o autor 
da divulgação e deve procurar a Defensoria Públi-
ca, ou ainda auxílio profissional, para propor uma 
ação judicial contra o autor. A difamação por 
imagens vem ocorrendo de forma mais intensa 
entre jovens e adolescentes.
Site: www.compromissoeatitude.org.br 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Quando se fala de violência contra a mulher, geral-
mente pensamos na violência doméstica, porém ela 
pode ter outras facetas, camufladas como humor 
em comerciais e programas de televisão. Ao invés 

de educar e promover a tolerância, a televisão brasi-
leira reforça o preconceito e os estereótipos. 
Comerciais de roupas íntimas, por exemplo, mos-
tram a mulher como objeto. Novelas repetem as 
mesmas cenas, nas quais a mulher está submetida a 
situações de dominação masculina, economicamen-
te, emocionalmente ou sexualmente. “A mídia não é 
terra de ninguém, onde se pode falar o que se quer 
e confundir humilhação e agressão com liberdade 
de expressão” (Blogueiras Feministas). A igualdade 
entre homens e mulheres pressupõe tratamento 
digno nos meios televisivos, para que não sejam 
perpetuados atos machistas que desvalorizam a 
vida das mulheres. Em várias reportagens sobre 
crimes de gênero, os repórteres deram voz ao crimi-
noso. Ao fazer isso, a mídia dá também espaço para 
que outros cometam o mesmo crime e usem as 
mesmas justificativas. 

VIOLÊNCIA CONTRA LGBTS 

Atos de violência homofóbica e transfóbica têm 
sido relatados em todo o mundo. Vão da intimi-
dação psicológica até a agressão física, tortura, 

sequestros e assassinatos seletivos. A violência 

sexual também tem sido divulgada, como a 

chamada violência “corretiva” ou estupro “pu-
nitivo”, no qual homens estupram mulheres que 

se assumiram lésbicas, sob o pretexto de tentar 

“curá-las”. Ataques a pessoas por causa de sua 

orientação sexual ou identidade de gênero são 

muitas vezes motivados pelo desejo de punir 

aqueles vistos como desafiadores das normas de 

gênero, sendo considerados uma forma de 

violência de gênero. Mesmo não sendo lésbica, 

gay, bissexual, transgêneros ou intersexual, a 
mera percepção de homossexualidade ou de 
identidade transgênero é suficiente para colo-
car as pessoas em risco.

Site: www.wnfe.org.br 



FEMINICÍDIO E RACISMO 

61% das mulheres vítimas de óbitos violentos 
entre 2005 e 2015 eram pretas ou pardas. A 
taxa de assassinato de mulheres negras cresceu 
22% no período, enquanto a de mulheres brancas 
teve uma redução de 7,4%. Além de serem maioria 
entre as vítimas fatais, as mulheres negras são 
também as que mais morrem pelas mãos do 
Estado: de 2005 a 2015 foram computadas 75 
mortes por “intervenções legal ou operações de 
guerra”; destas, 39 vítimas (52%) eram pretas ou 
pardas. “O tamanho do desvalor que uma mulher 
negra experimenta, nenhuma mulher branca 
experimenta. As políticas não foram feitas de 
acordo com as nossas necessidades, os processos 
de prevenção e reparação não são iguais”, frisa a 
médica Jurema Werneck, integrante da ONG Criola. 
Fonte: Instituto Patrícia Galvão 

FEMINICÍDIO ÍNTIMO 
OU CONJUGAL 

Dos 4.762 assassinatos de mulheres registrados 
em 2013, 50,3% foram cometidos por familiares. 
Ou seja, das 13 mortes violentas de mulheres 

registradas por dia, 7 foram feminicídios pratica-
dos por pessoas que tiveram ou tinham relações 
de afeto com a mulher, nos termos estabelecidos 
na Lei Maria da Penha, que oferece respostas com-
pletas para evitar que uma situação de violência 
doméstica e familiar se perpetue até a letalidade. 
Além disso, é revelado ainda que o que prevalece 
é feminicídio conjugal segundo o mapa da violência 
2015: em 1 terço dos casos o autor do crime foi o 
companheiro ou ex companheiro da vítima. São 
comuns os casos em que o autor não faz questão 
de ocultar o crime de testemunhas como forma 
de “reforçar sua masculinidade”. Neste contexto, 
é importante conhecer as situações de violência 
doméstica para compreender os motivos que 
impedem a aplicação dos direitos previstos na 
Lei Maria da Penha no dia a dia das mulheres, de 
modo que o ciclo de violência seja interrompido 
antes de levar a um feminicídio. 
Fonte: Instituto Patrícia Galvão 

VIOLÊNCIA MORAL 
E PSICOLÓGICA 

Especialistas apontam que, apesar de não deixar 
marcas físicas evidentes, a violência psicológica é 

também uma grave violação dos direitos humanos 
das mulheres, que tem reflexos na sua saúde mental 
e física. Considerada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) como a forma mais presente de 
agressão à mulher dentro de casa, sua naturaliza-
ção é apontada ainda como estímulo para mais 
violências. Pode ocasionar, inclusive, a mais 
extrema violência, o feminicídio. O artigo 7º da 
Lei nº 11.340 tipifica como violência psicológica 
qualquer conduta que cause dano emocional ou 
prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação 
da mulher; diminuição, prejuízo ou perturbação ao 
seu pleno desenvolvimento; que tenha o objetivo 
de degradá-la ou controlar suas ações, compor-
tamentos, crenças e decisões mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição, 
insulto, chantagem, ridicularização, exploração, 
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 
meio. Traz também o entendimento de violência 
moral como qualquer conduta que configure calú-
nia, difamação ou injúria. O Capítulo V do Código 
Penal Brasileiro define os crimes contra a honra, 
criminaliza a injúria, a calúnia e a difamação, e já 
o capítulo VI, dos crimes contra a liberdade pessoal, 
tipifica o crime de ameaça. 
Site: www.compromissoeatitude.org.br 
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70% são crianças. 70% dos casos de estupro são 
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abusivo reflete na autoestima da mulher, causa 
medo de contato físico, pode desencadear disfun-
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também uma grave violação dos direitos humanos 
das mulheres, que tem reflexos na sua saúde mental 
e física. Considerada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) como a forma mais presente de 
agressão à mulher dentro de casa, sua naturaliza-
ção é apontada ainda como estímulo para mais 
violências. Pode ocasionar, inclusive, a mais 
extrema violência, o feminicídio. O artigo 7º da 
Lei nº 11.340 tipifica como violência psicológica 
qualquer conduta que cause dano emocional ou 
prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação 
da mulher; diminuição, prejuízo ou perturbação ao 
seu pleno desenvolvimento; que tenha o objetivo 
de degradá-la ou controlar suas ações, compor-
tamentos, crenças e decisões mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição, 
insulto, chantagem, ridicularização, exploração, 
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 
meio. Traz também o entendimento de violência 
moral como qualquer conduta que configure calú-
nia, difamação ou injúria. O Capítulo V do Código 
Penal Brasileiro define os crimes contra a honra, 
criminaliza a injúria, a calúnia e a difamação, e já 
o capítulo VI, dos crimes contra a liberdade pessoal, 
tipifica o crime de ameaça. 
Site: www.compromissoeatitude.org.br 

VIOLÊNCIA SEXUAL 
DENTRO DO CASAMENTO 

Dados do Ministério da Saúde mostram que 89% 
das vítimas de violência sexual são do sexo femi-
nino e possuem baixa escolaridade, sendo que 
70% são crianças. 70% dos casos de estupro são 
praticados por parentes, amigos ou conhecidos 
das vítimas. Se uma mulher sente que está sendo 
obrigada a fazer sexo com seu parceiro por medo 
de sofrer punição pode ser considerado violência, 
já que qualquer relação sexual deve ser com con-
sentimento das duas partes. Um relacionamento 
abusivo reflete na autoestima da mulher, causa 
medo de contato físico, pode desencadear disfun-
ções sexuais e até transtornos psicológicos, como 
síndrome de pânico.
Site: www.daquiedali.com.br 

VIOLÊNCIA ECONÔMICA 
OU PATRIMONIAL 

A Lei Maria da Penha prevê que a violência patri-
monial é qualquer conduta que configure retenção, 

subtração, destruição total ou parcial de obje-
tos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais e valores. Essa violência pode ser invisí-
vel, causada pela dependência da mulher em 
relação ao homem. Outras vezes o homem não 
deixa a mulher trabalhar, configurando essa proi-
bição em violência patrimonial e psicológica. 
Sem fonte de renda a mulher não consegue sair 
do relacionamento e perpetua o comportamento. 
Na maioria das vezes o homem controla o dinheiro, 
deixando a mulher sem recursos para o sustento 
dos filhos, prejudicando sua autonomia. Outra 
forma de violência é proibir ou afastar a mulher 
da gerência das contas e bens do casal. Muitas 
vezes o marido rouba suas economias, destrói 
equipamentos de trabalho, rasga documentos, 
quebra o celular alegando ciúmes, mas na verdade 
trata-se de violência patrimonial. Na sequência, o 
ex companheiro passa a não pagar pensão alimen-
tícia, mesmo tendo dinheiro. A retenção indevida 
dos recursos para a subsistência é considerada 
crime. Muitas vezes, na separação, o ex cônjuge 
esconde patrimônio fazendo uma partilha desigual 
com o objetivo de obrigar a mulher a continuar 
encontrando-se com ele.
Site: www.migalhas.com.br 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
NAS REDES SOCIAIS 

É cada vez mais comum a divulgação de fotos ou 
vídeos íntimos, cometido por parceiros após o fim 
do relacionamento. Em muitos casos, o homem 
usa esses materiais para chantagear, muitas vezes 
obrigando a mulher a fazer sexo em troca da não 
divulgação das imagens. Nestes casos, a justiça 
condena os culpados quando identificados. Na 
maioria dos casos, a mulher sabe quem foi o autor 
da divulgação e deve procurar a Defensoria Públi-
ca, ou ainda auxílio profissional, para propor uma 
ação judicial contra o autor. A difamação por 
imagens vem ocorrendo de forma mais intensa 
entre jovens e adolescentes.
Site: www.compromissoeatitude.org.br 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Quando se fala de violência contra a mulher, geral-
mente pensamos na violência doméstica, porém ela 
pode ter outras facetas, camufladas como humor 
em comerciais e programas de televisão. Ao invés 

de educar e promover a tolerância, a televisão brasi-
leira reforça o preconceito e os estereótipos. 
Comerciais de roupas íntimas, por exemplo, mos-
tram a mulher como objeto. Novelas repetem as 
mesmas cenas, nas quais a mulher está submetida a 
situações de dominação masculina, economicamen-
te, emocionalmente ou sexualmente. “A mídia não é 
terra de ninguém, onde se pode falar o que se quer 
e confundir humilhação e agressão com liberdade 
de expressão” (Blogueiras Feministas). A igualdade 
entre homens e mulheres pressupõe tratamento 
digno nos meios televisivos, para que não sejam 
perpetuados atos machistas que desvalorizam a 
vida das mulheres. Em várias reportagens sobre 
crimes de gênero, os repórteres deram voz ao crimi-
noso. Ao fazer isso, a mídia dá também espaço para 
que outros cometam o mesmo crime e usem as 
mesmas justificativas. 

VIOLÊNCIA CONTRA LGBTS 

Atos de violência homofóbica e transfóbica têm 
sido relatados em todo o mundo. Vão da intimi-
dação psicológica até a agressão física, tortura, 

sequestros e assassinatos seletivos. A violência 

sexual também tem sido divulgada, como a 

chamada violência “corretiva” ou estupro “pu-
nitivo”, no qual homens estupram mulheres que 

se assumiram lésbicas, sob o pretexto de tentar 

“curá-las”. Ataques a pessoas por causa de sua 

orientação sexual ou identidade de gênero são 

muitas vezes motivados pelo desejo de punir 

aqueles vistos como desafiadores das normas de 

gênero, sendo considerados uma forma de 

violência de gênero. Mesmo não sendo lésbica, 

gay, bissexual, transgêneros ou intersexual, a 
mera percepção de homossexualidade ou de 
identidade transgênero é suficiente para colo-
car as pessoas em risco.

Site: www.wnfe.org.br 



FEMINICÍDIO E RACISMO 

61% das mulheres vítimas de óbitos violentos 
entre 2005 e 2015 eram pretas ou pardas. A 
taxa de assassinato de mulheres negras cresceu 
22% no período, enquanto a de mulheres brancas 
teve uma redução de 7,4%. Além de serem maioria 
entre as vítimas fatais, as mulheres negras são 
também as que mais morrem pelas mãos do 
Estado: de 2005 a 2015 foram computadas 75 
mortes por “intervenções legal ou operações de 
guerra”; destas, 39 vítimas (52%) eram pretas ou 
pardas. “O tamanho do desvalor que uma mulher 
negra experimenta, nenhuma mulher branca 
experimenta. As políticas não foram feitas de 
acordo com as nossas necessidades, os processos 
de prevenção e reparação não são iguais”, frisa a 
médica Jurema Werneck, integrante da ONG Criola. 
Fonte: Instituto Patrícia Galvão 

FEMINICÍDIO ÍNTIMO 
OU CONJUGAL 

Dos 4.762 assassinatos de mulheres registrados 
em 2013, 50,3% foram cometidos por familiares. 
Ou seja, das 13 mortes violentas de mulheres 
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registradas por dia, 7 foram feminicídios pratica-
dos por pessoas que tiveram ou tinham relações 
de afeto com a mulher, nos termos estabelecidos 
na Lei Maria da Penha, que oferece respostas com-
pletas para evitar que uma situação de violência 
doméstica e familiar se perpetue até a letalidade. 
Além disso, é revelado ainda que o que prevalece 
é feminicídio conjugal segundo o mapa da violência 
2015: em 1 terço dos casos o autor do crime foi o 
companheiro ou ex companheiro da vítima. São 
comuns os casos em que o autor não faz questão 
de ocultar o crime de testemunhas como forma 
de “reforçar sua masculinidade”. Neste contexto, 
é importante conhecer as situações de violência 
doméstica para compreender os motivos que 
impedem a aplicação dos direitos previstos na 
Lei Maria da Penha no dia a dia das mulheres, de 
modo que o ciclo de violência seja interrompido 
antes de levar a um feminicídio. 
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identidade transgênero é suficiente para colo-
car as pessoas em risco.
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FEMINICÍDIO E RACISMO 

61% das mulheres vítimas de óbitos violentos 
entre 2005 e 2015 eram pretas ou pardas. A 
taxa de assassinato de mulheres negras cresceu 
22% no período, enquanto a de mulheres brancas 
teve uma redução de 7,4%. Além de serem maioria 
entre as vítimas fatais, as mulheres negras são 
também as que mais morrem pelas mãos do 
Estado: de 2005 a 2015 foram computadas 75 
mortes por “intervenções legal ou operações de 
guerra”; destas, 39 vítimas (52%) eram pretas ou 
pardas. “O tamanho do desvalor que uma mulher 
negra experimenta, nenhuma mulher branca 
experimenta. As políticas não foram feitas de 
acordo com as nossas necessidades, os processos 
de prevenção e reparação não são iguais”, frisa a 
médica Jurema Werneck, integrante da ONG Criola. 
Fonte: Instituto Patrícia Galvão 

FEMINICÍDIO ÍNTIMO 
OU CONJUGAL 

Dos 4.762 assassinatos de mulheres registrados 
em 2013, 50,3% foram cometidos por familiares. 
Ou seja, das 13 mortes violentas de mulheres 

FETEC/CUT PR
E SINDICATOS 
FILIADOS

registradas por dia, 7 foram feminicídios pratica-
dos por pessoas que tiveram ou tinham relações 
de afeto com a mulher, nos termos estabelecidos 
na Lei Maria da Penha, que oferece respostas com-
pletas para evitar que uma situação de violência 
doméstica e familiar se perpetue até a letalidade. 
Além disso, é revelado ainda que o que prevalece 
é feminicídio conjugal segundo o mapa da violência 
2015: em 1 terço dos casos o autor do crime foi o 
companheiro ou ex companheiro da vítima. São 
comuns os casos em que o autor não faz questão 
de ocultar o crime de testemunhas como forma 
de “reforçar sua masculinidade”. Neste contexto, 
é importante conhecer as situações de violência 
doméstica para compreender os motivos que 
impedem a aplicação dos direitos previstos na 
Lei Maria da Penha no dia a dia das mulheres, de 
modo que o ciclo de violência seja interrompido 
antes de levar a um feminicídio. 
Fonte: Instituto Patrícia Galvão 

VIOLÊNCIA MORAL 
E PSICOLÓGICA 

Especialistas apontam que, apesar de não deixar 
marcas físicas evidentes, a violência psicológica é 

também uma grave violação dos direitos humanos 
das mulheres, que tem reflexos na sua saúde mental 
e física. Considerada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) como a forma mais presente de 
agressão à mulher dentro de casa, sua naturaliza-
ção é apontada ainda como estímulo para mais 
violências. Pode ocasionar, inclusive, a mais 
extrema violência, o feminicídio. O artigo 7º da 
Lei nº 11.340 tipifica como violência psicológica 
qualquer conduta que cause dano emocional ou 
prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação 
da mulher; diminuição, prejuízo ou perturbação ao 
seu pleno desenvolvimento; que tenha o objetivo 
de degradá-la ou controlar suas ações, compor-
tamentos, crenças e decisões mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição, 
insulto, chantagem, ridicularização, exploração, 
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 
meio. Traz também o entendimento de violência 
moral como qualquer conduta que configure calú-
nia, difamação ou injúria. O Capítulo V do Código 
Penal Brasileiro define os crimes contra a honra, 
criminaliza a injúria, a calúnia e a difamação, e já 
o capítulo VI, dos crimes contra a liberdade pessoal, 
tipifica o crime de ameaça. 
Site: www.compromissoeatitude.org.br 

VIOLÊNCIA SEXUAL 
DENTRO DO CASAMENTO 

Dados do Ministério da Saúde mostram que 89% 
das vítimas de violência sexual são do sexo femi-
nino e possuem baixa escolaridade, sendo que 
70% são crianças. 70% dos casos de estupro são 
praticados por parentes, amigos ou conhecidos 
das vítimas. Se uma mulher sente que está sendo 
obrigada a fazer sexo com seu parceiro por medo 
de sofrer punição pode ser considerado violência, 
já que qualquer relação sexual deve ser com con-
sentimento das duas partes. Um relacionamento 
abusivo reflete na autoestima da mulher, causa 
medo de contato físico, pode desencadear disfun-
ções sexuais e até transtornos psicológicos, como 
síndrome de pânico.
Site: www.daquiedali.com.br 

VIOLÊNCIA ECONÔMICA 
OU PATRIMONIAL 

A Lei Maria da Penha prevê que a violência patri-
monial é qualquer conduta que configure retenção, 

subtração, destruição total ou parcial de obje-
tos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais e valores. Essa violência pode ser invisí-
vel, causada pela dependência da mulher em 
relação ao homem. Outras vezes o homem não 
deixa a mulher trabalhar, configurando essa proi-
bição em violência patrimonial e psicológica. 
Sem fonte de renda a mulher não consegue sair 
do relacionamento e perpetua o comportamento. 
Na maioria das vezes o homem controla o dinheiro, 
deixando a mulher sem recursos para o sustento 
dos filhos, prejudicando sua autonomia. Outra 
forma de violência é proibir ou afastar a mulher 
da gerência das contas e bens do casal. Muitas 
vezes o marido rouba suas economias, destrói 
equipamentos de trabalho, rasga documentos, 
quebra o celular alegando ciúmes, mas na verdade 
trata-se de violência patrimonial. Na sequência, o 
ex companheiro passa a não pagar pensão alimen-
tícia, mesmo tendo dinheiro. A retenção indevida 
dos recursos para a subsistência é considerada 
crime. Muitas vezes, na separação, o ex cônjuge 
esconde patrimônio fazendo uma partilha desigual 
com o objetivo de obrigar a mulher a continuar 
encontrando-se com ele.
Site: www.migalhas.com.br 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
NAS REDES SOCIAIS 

É cada vez mais comum a divulgação de fotos ou 
vídeos íntimos, cometido por parceiros após o fim 
do relacionamento. Em muitos casos, o homem 
usa esses materiais para chantagear, muitas vezes 
obrigando a mulher a fazer sexo em troca da não 
divulgação das imagens. Nestes casos, a justiça 
condena os culpados quando identificados. Na 
maioria dos casos, a mulher sabe quem foi o autor 
da divulgação e deve procurar a Defensoria Públi-
ca, ou ainda auxílio profissional, para propor uma 
ação judicial contra o autor. A difamação por 
imagens vem ocorrendo de forma mais intensa 
entre jovens e adolescentes.
Site: www.compromissoeatitude.org.br 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Quando se fala de violência contra a mulher, geral-
mente pensamos na violência doméstica, porém ela 
pode ter outras facetas, camufladas como humor 
em comerciais e programas de televisão. Ao invés 

de educar e promover a tolerância, a televisão brasi-
leira reforça o preconceito e os estereótipos. 
Comerciais de roupas íntimas, por exemplo, mos-
tram a mulher como objeto. Novelas repetem as 
mesmas cenas, nas quais a mulher está submetida a 
situações de dominação masculina, economicamen-
te, emocionalmente ou sexualmente. “A mídia não é 
terra de ninguém, onde se pode falar o que se quer 
e confundir humilhação e agressão com liberdade 
de expressão” (Blogueiras Feministas). A igualdade 
entre homens e mulheres pressupõe tratamento 
digno nos meios televisivos, para que não sejam 
perpetuados atos machistas que desvalorizam a 
vida das mulheres. Em várias reportagens sobre 
crimes de gênero, os repórteres deram voz ao crimi-
noso. Ao fazer isso, a mídia dá também espaço para 
que outros cometam o mesmo crime e usem as 
mesmas justificativas. 

VIOLÊNCIA CONTRA LGBTS 

Atos de violência homofóbica e transfóbica têm 
sido relatados em todo o mundo. Vão da intimi-
dação psicológica até a agressão física, tortura, 

sequestros e assassinatos seletivos. A violência 

sexual também tem sido divulgada, como a 

chamada violência “corretiva” ou estupro “pu-
nitivo”, no qual homens estupram mulheres que 

se assumiram lésbicas, sob o pretexto de tentar 
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da divulgação e deve procurar a Defensoria Públi-
ca, ou ainda auxílio profissional, para propor uma 
ação judicial contra o autor. A difamação por 
imagens vem ocorrendo de forma mais intensa 
entre jovens e adolescentes.
Site: www.compromissoeatitude.org.br 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Quando se fala de violência contra a mulher, geral-
mente pensamos na violência doméstica, porém ela 
pode ter outras facetas, camufladas como humor 
em comerciais e programas de televisão. Ao invés 

de educar e promover a tolerância, a televisão brasi-
leira reforça o preconceito e os estereótipos. 
Comerciais de roupas íntimas, por exemplo, mos-
tram a mulher como objeto. Novelas repetem as 
mesmas cenas, nas quais a mulher está submetida a 
situações de dominação masculina, economicamen-
te, emocionalmente ou sexualmente. “A mídia não é 
terra de ninguém, onde se pode falar o que se quer 
e confundir humilhação e agressão com liberdade 
de expressão” (Blogueiras Feministas). A igualdade 
entre homens e mulheres pressupõe tratamento 
digno nos meios televisivos, para que não sejam 
perpetuados atos machistas que desvalorizam a 
vida das mulheres. Em várias reportagens sobre 
crimes de gênero, os repórteres deram voz ao crimi-
noso. Ao fazer isso, a mídia dá também espaço para 
que outros cometam o mesmo crime e usem as 
mesmas justificativas. 

VIOLÊNCIA CONTRA LGBTS 

Atos de violência homofóbica e transfóbica têm 
sido relatados em todo o mundo. Vão da intimi-
dação psicológica até a agressão física, tortura, 

sequestros e assassinatos seletivos. A violência 

sexual também tem sido divulgada, como a 

chamada violência “corretiva” ou estupro “pu-
nitivo”, no qual homens estupram mulheres que 

se assumiram lésbicas, sob o pretexto de tentar 

“curá-las”. Ataques a pessoas por causa de sua 

orientação sexual ou identidade de gênero são 

muitas vezes motivados pelo desejo de punir 

aqueles vistos como desafiadores das normas de 

gênero, sendo considerados uma forma de 

violência de gênero. Mesmo não sendo lésbica, 

gay, bissexual, transgêneros ou intersexual, a 
mera percepção de homossexualidade ou de 
identidade transgênero é suficiente para colo-
car as pessoas em risco.

Site: www.wnfe.org.br 



FEMINICÍDIO E RACISMO 

61% das mulheres vítimas de óbitos violentos 
entre 2005 e 2015 eram pretas ou pardas. A 
taxa de assassinato de mulheres negras cresceu 
22% no período, enquanto a de mulheres brancas 
teve uma redução de 7,4%. Além de serem maioria 
entre as vítimas fatais, as mulheres negras são 
também as que mais morrem pelas mãos do 
Estado: de 2005 a 2015 foram computadas 75 
mortes por “intervenções legal ou operações de 
guerra”; destas, 39 vítimas (52%) eram pretas ou 
pardas. “O tamanho do desvalor que uma mulher 
negra experimenta, nenhuma mulher branca 
experimenta. As políticas não foram feitas de 
acordo com as nossas necessidades, os processos 
de prevenção e reparação não são iguais”, frisa a 
médica Jurema Werneck, integrante da ONG Criola. 
Fonte: Instituto Patrícia Galvão 

FEMINICÍDIO ÍNTIMO 
OU CONJUGAL 

Dos 4.762 assassinatos de mulheres registrados 
em 2013, 50,3% foram cometidos por familiares. 
Ou seja, das 13 mortes violentas de mulheres 

registradas por dia, 7 foram feminicídios pratica-
dos por pessoas que tiveram ou tinham relações 
de afeto com a mulher, nos termos estabelecidos 
na Lei Maria da Penha, que oferece respostas com-
pletas para evitar que uma situação de violência 
doméstica e familiar se perpetue até a letalidade. 
Além disso, é revelado ainda que o que prevalece 
é feminicídio conjugal segundo o mapa da violência 
2015: em 1 terço dos casos o autor do crime foi o 
companheiro ou ex companheiro da vítima. São 
comuns os casos em que o autor não faz questão 
de ocultar o crime de testemunhas como forma 
de “reforçar sua masculinidade”. Neste contexto, 
é importante conhecer as situações de violência 
doméstica para compreender os motivos que 
impedem a aplicação dos direitos previstos na 
Lei Maria da Penha no dia a dia das mulheres, de 
modo que o ciclo de violência seja interrompido 
antes de levar a um feminicídio. 
Fonte: Instituto Patrícia Galvão 

VIOLÊNCIA MORAL 
E PSICOLÓGICA 

Especialistas apontam que, apesar de não deixar 
marcas físicas evidentes, a violência psicológica é 

também uma grave violação dos direitos humanos 
das mulheres, que tem reflexos na sua saúde mental 
e física. Considerada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) como a forma mais presente de 
agressão à mulher dentro de casa, sua naturaliza-
ção é apontada ainda como estímulo para mais 
violências. Pode ocasionar, inclusive, a mais 
extrema violência, o feminicídio. O artigo 7º da 
Lei nº 11.340 tipifica como violência psicológica 
qualquer conduta que cause dano emocional ou 
prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação 
da mulher; diminuição, prejuízo ou perturbação ao 
seu pleno desenvolvimento; que tenha o objetivo 
de degradá-la ou controlar suas ações, compor-
tamentos, crenças e decisões mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição, 
insulto, chantagem, ridicularização, exploração, 
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 
meio. Traz também o entendimento de violência 
moral como qualquer conduta que configure calú-
nia, difamação ou injúria. O Capítulo V do Código 
Penal Brasileiro define os crimes contra a honra, 
criminaliza a injúria, a calúnia e a difamação, e já 
o capítulo VI, dos crimes contra a liberdade pessoal, 
tipifica o crime de ameaça. 
Site: www.compromissoeatitude.org.br 

VIOLÊNCIA SEXUAL 
DENTRO DO CASAMENTO 

Dados do Ministério da Saúde mostram que 89% 
das vítimas de violência sexual são do sexo femi-
nino e possuem baixa escolaridade, sendo que 
70% são crianças. 70% dos casos de estupro são 
praticados por parentes, amigos ou conhecidos 
das vítimas. Se uma mulher sente que está sendo 
obrigada a fazer sexo com seu parceiro por medo 
de sofrer punição pode ser considerado violência, 
já que qualquer relação sexual deve ser com con-
sentimento das duas partes. Um relacionamento 
abusivo reflete na autoestima da mulher, causa 
medo de contato físico, pode desencadear disfun-
ções sexuais e até transtornos psicológicos, como 
síndrome de pânico.
Site: www.daquiedali.com.br 

VIOLÊNCIA ECONÔMICA 
OU PATRIMONIAL 

A Lei Maria da Penha prevê que a violência patri-
monial é qualquer conduta que configure retenção, 

subtração, destruição total ou parcial de obje-
tos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais e valores. Essa violência pode ser invisí-
vel, causada pela dependência da mulher em 
relação ao homem. Outras vezes o homem não 
deixa a mulher trabalhar, configurando essa proi-
bição em violência patrimonial e psicológica. 
Sem fonte de renda a mulher não consegue sair 
do relacionamento e perpetua o comportamento. 
Na maioria das vezes o homem controla o dinheiro, 
deixando a mulher sem recursos para o sustento 
dos filhos, prejudicando sua autonomia. Outra 
forma de violência é proibir ou afastar a mulher 
da gerência das contas e bens do casal. Muitas 
vezes o marido rouba suas economias, destrói 
equipamentos de trabalho, rasga documentos, 
quebra o celular alegando ciúmes, mas na verdade 
trata-se de violência patrimonial. Na sequência, o 
ex companheiro passa a não pagar pensão alimen-
tícia, mesmo tendo dinheiro. A retenção indevida 
dos recursos para a subsistência é considerada 
crime. Muitas vezes, na separação, o ex cônjuge 
esconde patrimônio fazendo uma partilha desigual 
com o objetivo de obrigar a mulher a continuar 
encontrando-se com ele.
Site: www.migalhas.com.br 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
NAS REDES SOCIAIS 

É cada vez mais comum a divulgação de fotos ou 
vídeos íntimos, cometido por parceiros após o fim 
do relacionamento. Em muitos casos, o homem 
usa esses materiais para chantagear, muitas vezes 
obrigando a mulher a fazer sexo em troca da não 
divulgação das imagens. Nestes casos, a justiça 
condena os culpados quando identificados. Na 
maioria dos casos, a mulher sabe quem foi o autor 
da divulgação e deve procurar a Defensoria Públi-
ca, ou ainda auxílio profissional, para propor uma 
ação judicial contra o autor. A difamação por 
imagens vem ocorrendo de forma mais intensa 
entre jovens e adolescentes.
Site: www.compromissoeatitude.org.br 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Quando se fala de violência contra a mulher, geral-
mente pensamos na violência doméstica, porém ela 
pode ter outras facetas, camufladas como humor 
em comerciais e programas de televisão. Ao invés 

de educar e promover a tolerância, a televisão brasi-
leira reforça o preconceito e os estereótipos. 
Comerciais de roupas íntimas, por exemplo, mos-
tram a mulher como objeto. Novelas repetem as 
mesmas cenas, nas quais a mulher está submetida a 
situações de dominação masculina, economicamen-
te, emocionalmente ou sexualmente. “A mídia não é 
terra de ninguém, onde se pode falar o que se quer 
e confundir humilhação e agressão com liberdade 
de expressão” (Blogueiras Feministas). A igualdade 
entre homens e mulheres pressupõe tratamento 
digno nos meios televisivos, para que não sejam 
perpetuados atos machistas que desvalorizam a 
vida das mulheres. Em várias reportagens sobre 
crimes de gênero, os repórteres deram voz ao crimi-
noso. Ao fazer isso, a mídia dá também espaço para 
que outros cometam o mesmo crime e usem as 
mesmas justificativas. 

VIOLÊNCIA CONTRA LGBTS 

Atos de violência homofóbica e transfóbica têm 
sido relatados em todo o mundo. Vão da intimi-
dação psicológica até a agressão física, tortura, 

sequestros e assassinatos seletivos. A violência 

sexual também tem sido divulgada, como a 

chamada violência “corretiva” ou estupro “pu-
nitivo”, no qual homens estupram mulheres que 

se assumiram lésbicas, sob o pretexto de tentar 

“curá-las”. Ataques a pessoas por causa de sua 

orientação sexual ou identidade de gênero são 

muitas vezes motivados pelo desejo de punir 

aqueles vistos como desafiadores das normas de 

gênero, sendo considerados uma forma de 

violência de gênero. Mesmo não sendo lésbica, 

gay, bissexual, transgêneros ou intersexual, a 
mera percepção de homossexualidade ou de 
identidade transgênero é suficiente para colo-
car as pessoas em risco.

Site: www.wnfe.org.br 


