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 “Há Braços de Luta Construindo a Igualdade – Gênero e Sexualidade” 

                                                Violência Contra as Mulheres 

 

Quando falamos em violência contra as mulheres, logo nos vem em mente a 

violência sexual e física, mas, essas não são as únicas que assolam a vida das 

mulheres. O acesso desigual às oportunidades e direitos também é uma violência. A 

“violência institucional”, a qual é motivada por desigualdades (de gênero, étnico-

raciais, econômicas etc.) é presente em diferentes sociedades. Essas 

desigualdades se formalizam e institucionalizam através do Estado e de 

organizações privadas, como também nos diferentes grupos que constituem essas 

sociedades. 

A Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, considera como formas de violência 

doméstica e familiar, a física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Para além 

das ocorrências domésticas, o simples fato de ocupar espaços como as ruas 

públicas, podem acarretar no sofrimento de inúmeras violações de direitos pelas 

mulheres, como assédios, perseguições, estupros e até mesmo o feminicídio. 

  Violências moral e psicológica 

As violências moral e psicológica são violações dos direitos humanos das 

mulheres, muito presentes no ambiente intrafamiliar e precedente do feminicídio 

íntimo, com impactos na saúde física (hipertensão, gastrite e doenças relacionadas 

ao estresse) e mental, podendo resultar em estresse pós-traumático e 

psicossomático, depressão, ansiedade e ideias suicidas.  



 
 

O artigo 7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que trata das formas 

de violência contra a mulher, define 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, comportamentos, 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. A Lei também 

define violência moral como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou 

injúria. 

Práticas como a “cyber-vingança” ou “pornô-vingança”, que consistem na 

exposição visual de mulheres nas redes sociais (muitas vezes acompanhada de 

ameaças, chantagem e extorsão) são cada vez mais comuns, e podem levar à 

depressão, ansiedade, reclusão e suicídio. A cyber-vingança pode ser enquadrada 

como dano moral, crime de ameaça (se for o caso) e contra a honra (injúria, calúnia 

e difamação).  As vítimas menores de idade têm respaldo no Estatuto da Criança e 

do Adolescente e, as maiores, na Lei Maria da Penha. A Lei nº 12.965/2014 (Marco 

civil da internet) e a Lei nº 12.737/2012 (Lei Carolina Dieckmann) também dispõem 

sobre a cyber ou pornô-vingança.  

As denúncias de violência psicológica correspondem a mais de 31% dos 

relatos recebidos no Ligue 180, serviço da Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres do Ministério da Justiça e Cidadania, ficando atrás apenas das denuncias 

de violência física. A violência psicológica é a mais comum e disseminada na 

sociedade, mas na mesma proporção é a mais invisibilizada, devido ao não 

reconhecimento do controle, perseguição e humilhação, como formas de violência, 

sendo encaradas como excesso de carinho, de atenção, ciúmes, de controle, ou até 

mesmo como brincadeiras. Não existe um tipo penal específico para o crime de 

violência psicológica, a qual pode ser enquadrada como perturbação à 

tranquilidade, perseguição e ameaça e, além disso, a vítima pode requerer medidas 

protetivas de urgência, conforme previsto pela Lei Maria da Penha. Dar credibilidade 

à palavra da vítima é fundamental durante o processo, para além da apresentação 

de provas sobre as violências sofridas. Para tratar dos traumas causados, são 

necessárias/os profissionais capacitadas/os, com perspectiva de gênero, para fazer 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm


 
 

o adequado acolhimento das vítimas, para que elas possam romper o ciclo de 

violência. 

  Violências econômica e patrimonial 

Outra forma de violência muito comum e pouco comentada é a econômica e 

patrimonial. É presente na vida das mulheres, em maior ou menor intensidade, e 

reflete a questão de classes, da posse e propriedade privada no sistema capitalista. 

Consiste em privar as mulheres do acesso a recursos básicos, econômicos e 

patrimoniais. Esse tipo de violência afeta a sobrevivência das vítimas, ao privá-las 

das condições econômicas ou bens necessários para a manutenção da vida, como 

a alimentação, saúde, vestuário e moradia, negando-lhes a autonomia na tomada 

de decisões.  

Alguns exemplos de violência econômica são: barrar o crescimento 

profissional e laboral, impedindo as mulheres de alcançar a autonomia financeira, 

como proibindo-as de trabalhar/estudar; receber salários menores em relação aos 

homens, por desempenhar as mesmas funções; impedir a mulher de participar da 

gestão financeira da família; ter que dar satisfações para o agressor sobre o quanto 

recebe e como gasta o próprio dinheiro; quando são obrigadas a assumir sozinhas 

os cuidados e sustento das/os filhas/os. Como exemplos de violência patrimonial 

temos: quando danificam os pertences pessoais de uma mulher, com o objetivo de 

humilhá-la e fazê-la sentir-se mal; quando escondem/tomam documentos pessoais 

necessários para realizar algum trâmite, ou que comprovem que são donas de 

alguma propriedade; quando fazem uso dos bens de uma mulher sem o seu 

consentimento; quando são obrigadas a passar para o nome de outra pessoa seus 

bens, comprados ou herdados; quando o cônjuge controla todos os patrimônios, 

gastos e a renda da família.  

A decisão de denunciar ou se separar do agressor é muito difícil nesses 

casos, pois elas têm sua autoestima e autonomia diretamente afetadas e são 

privadas dos recursos econômicos que garantem a sua sobrevivência e das/os 

filhas/os, tornando-as reféns do sistema capitalista-patriarcal.  



 
 

 Violência sexual 

Como forma de violência sexual, os estupros são expressivos – mas não são 

os únicos- e os dados sobre esta violação são alarmantes. No Brasil, ocorreram em 

média 135 estupros por dia, totalizando 49.497 que se tem notícia, apenas no ano 

de 2016. Ainda no ano passado, os casos de estupros registrados aumentaram em 

4,3% em relação a 2015. Em 2013, foram 51.090 estupros registrados! Mato Grosso 

do Sul tem a mais alta taxa de estupros para cada 100 mil habitantes, sendo de 

54,4. Em seguida estão os estados do Amapá, com 49,2, e Mato Grosso, com 48,8 

casos para cada 100 mil habitantes. A taxa média nacional é de 24 estupros para 

cada 100 mil habitantes.  

Nem todas as vítimas procuram hospitais ou as policias, e o Estado não 

oferece as condições necessárias para que as mulheres vítimas de violência 

possam denunciar as agressões. Em torno de 30% dos municípios não fornecem 

dados sobre violência sexual para o Ministério da Saúde. Nesse contexto, as 

mulheres periféricas e, principalmente, as mulheres do campo, não tem rosto nem 

voz. As ameaças feitas pelos agressores e a cultura machista da culpabilização da 

mulher vítima de violência também são fatores que fazem com que o número de 

denúncias seja muito a baixo do número de crimes cometidos. Estudos feitos pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) indicam que apenas 10% dos 

estupros são notificados, o que gera a estimativa de, em média, 450 mil ocorrências 

abafadas.  

De todos os estupros registrados em 2016, 15% foram coletivos, totalizando 

3.526 ocorrências, e uma média de 10 por dia. Os estupros coletivos são reflexo da 

cultura da violação sexual do corpo das mulheres, tidos como pedaços de carne 

domináveis com a função de servir aos desejos dos homens. O trauma emocional 

de uma mulher vítima de estupro coletivo é enorme, principalmente quando resulta 

em gravidez. Atualmente, o aborto em situações de estupro é permitido até a 12ª 

semana de gestação, e que corre o risco de ser proibido em todos e quaisquer 

casos, caso a PEC 181/2015 seja aprovada. Também vêm sendo uma prática 

comum, a divulgação de imagens e vídeos de estupros coletivos, o que agrava 

ainda mais o trauma da vítima, ao ser exposta nas redes sociais. 

  



 
 

Violência física  

É entendida como qualquer conduta que ataque a integridade ou saúde 

corporal, que provoquem dor, podendo ou não causar lesão ou marcas no corpo. É 

a forma de violência mais visível e mais denunciada, por sinalizar o risco de 

agressões maiores, até o extremo do assassinato, por ser mais facilmente 

presenciáveis por terceiros e por causar indignação maior do que violências 

consideradas menores, como a psicológica/moral/patrimonial/econômica, que a 

precede. Muitas vítimas não denunciam seus agressores até que ocorra uma 

violência que atinja a integridade física, podendo ser tarde demais quando esta 

ocorre, com desfechos fatais.  

De acordo com a pesquisa “Mulheres Brasileiras nos Espaços Público e 

Privado” (FPA/SESC, 2010), em torno de cinco mulheres são espancadas a cada 2 

minutos e, em 80% dos casos denunciados, quem comete a violência é o “parceiro” 

(marido, namorado ou ex). Em outra pesquisa, esta feita pelo IPEA em 2014, 

intitulada “Tolerância Social à Violência Contra as Mulheres”, 63% dos entrevistados 

concordam que casos de violência doméstica dizem respeito apenas à família 

envolvida; 89% concordam que os problemas devem ser resolvidos sem sair do 

meio familiar; e 82% consideram que terceiros não devem se envolver em brigas de 

casal.  

Dentre os violências sofridas pelas mulheres, o feminicídio consiste em seu 

desfecho mortal, sendo resultado de uma serie de abusos que o precedem. O Brasil 

é o 5º país no ranking do feminicídio. Nas quatro posições acima do Brasil, estão El 

Salvador, Colômbia, Guatemala e a Federação Russa. Dessas, três são nações 

latino-americanas, saqueadas e exploradas por outros países desde o período da 

colonização até os dias atuais, resultando no empobrecimento e em desigualdades, 

com destaque para a desigualdade de gênero. Em Lima (Peru), 2.202 casos de 

feminicídio foram registrados nos últimos 9 anos; 70% das mulheres são vítimas de 

assédio nas ruas; 13 mil meninas sofrem abuso sexual, anualmente; mais de 25% 

das meninas e adolescentes sofrem abuso em suas as escolas; e 65% das 

universitárias são agredidas por seus parceiros. A partir dos anos 2.000, vários 

países latino-americanos incluíram o feminicídio em suas legislações, através da 

luta organizada dos povos, principalmente das mulheres, e de organizações 

internacionais, denunciando a omissão e a responsabilidade do Estado na 

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/pesquisa-mulheres-brasileiras-nos-espacos-publico-e-privado-fundacao-perseu-abramosesc-2010/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/pesquisa-mulheres-brasileiras-nos-espacos-publico-e-privado-fundacao-perseu-abramosesc-2010/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/tolerancia-social-a-violencia-contra-as-mulheres-ipea-2014/


 
 

perpetuação do feminicídio. O crime de feminicídio foi incluído na legislação 

brasileira a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.104 em 2015, que alterou o art. 

121 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), o qual considera o feminicídio 

como circunstância qualificadora do crime de homicídio, enquadrado na lei de 

crimes hediondos (Lei nº 8.072/1990), tal qual o estupro, genocídio e latrocínio. O 

alerta para a mudança na legislação se fez mais forte a partir da investigação sobre 

a violência contra as mulheres nos estados brasileiros, realizada entre 2012 e 2013, 

pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a Mulher 

(CPMI-VCM). 

O conceito de feminicídio surgiu na década de 1970, para dar visibilidade à 

violência sistemática contra as mulheres que culmina no extremo do assassinato, 

sendo o resultado de um processo contínuo de violações e abusos, com origens na 

estrutura patriarcal sob a qual a sociedade capitalista se firmou. O feminicídio íntimo 

ocorre em contexto de violência doméstica e familiar - seja física, moral, psicológica, 

sexual, econômica - praticado por pessoas com vínculo de parentesco ou afetivo. 

Muitos também são os casos de violência contra mulheres sem vínculos de 

proximidade com o/os agressor/es, motivada por menosprezo, desumanização e até 

mesmo o ódio em relação à condição feminina, como nos casos de estupros 

coletivos. A maioria dos ataques contra mulheres acontecem em relações conjugais, 

sendo tratados como passionais, o que faz com que se desvie a atenção dos 

verdadeiros motivos que levam à violência, que nada tem a ver com paixão. Outro 

dado relevante é o de que em 73,2% dos homicídios masculinos são usadas armas 

de fogo, ao passo que nos feminicídios, o que prevalece são os 

estrangulamentos/sufocações, instrumentos cortantes/penetrantes, objetos 

contundentes, que sinalizam a proximidade entre o assassino e a vítima e o 

menosprezo e crueldade em relação às mulheres.  

De acordo com o Mapa da Violência de 2015, as mulheres jovens são as 

principais vítimas de feminicídio no Brasil, na faixa etária entre 18 e 30 anos. Aliado 

ao racismo, as mulheres negras são as maiores vítimas, com um aumento de 54% 

nas mortes de 2013 a 2015. Estas são também 58,86% das vítimas de violência 

doméstica, 53,6% das vítimas de mortalidade materna, 65,9% das vítimas de 

violência obstétrica, e 68,8% das mulheres mortas por agressão. O território 

nacional é extenso e diverso, com mulheres vivendo em diferentes realidades, 



 
 

podendo estar mais ou menos expostas ao feminicídio. Por exemplo, ao analisar os 

homicídios femininos no Mato Grosso do Sul e no Norte do país, é essencial 

considerar a população indígena desses locais e os conflitos por território. O poder 

público deve reconhecer e se adaptar as diferentes realidades no enfrentamento e 

combate à violência, com olhares sobre as intersecções entre gênero, classe, 

geração, cor e etnia. 

O extermínio de mulheres tem raízes históricas na desigualdade de gênero, 

nos papéis atribuídos a homens e mulheres, que são variáveis, no tempo e no 

espaço, conforme a classe, raça, etnia, origem, idade, religião, ideologias, cultura, 

sistemas político e econômico no qual a pessoa está inserida. Assim, a violência de 

gênero vai muito além da condição biológica de “ser mulher”. Para a compreensão 

dos fatores que levam ao feminicídio, é fundamental entender o que é “gênero”. É 

uma categoria relacional, com relações desiguais de poder, social e culturalmente 

construídas. Os papéis de gênero vão desde a divisão sexual do trabalho até aos 

traços de personalidade, comportamentos atribuídos a homens e mulheres como 

características biológicas, inatas, o que leva a uma naturalização também das 

inúmeras formas de inferiorização, discriminação e violência sofridas pelas 

mulheres.  

Mulheres LBT 

Nesse cenário social de misoginia e desigualdades de gênero, as mulheres 

lésbicas, bissexuais e trans sofrem com a soma de preconceitos. No caso das 

mulheres lésbicas, o machismo é responsável pelos “estupros corretivos”, sendo 

crimes de ódio com a intenção de “corrigir” a orientação sexual; pelos 

espancamentos coletivos por causa de manifestações de afeto; ataques com ácido; 

e internações forçadas em centros de “reabilitação”. Entre 2012 e 2014, 9% das 

denúncias de violações de direitos feitas no Disque 100 (Direitos Humanos) foram 

de lésbicas. A Lei Maria da Penha também se aplica a relacionamentos 

homoafetivos, que também podem ser abusivos, uma vez que os papéis de gênero 

são fruto de construções sociais e não de determinações biológicas. A violência 

doméstica, sofrida dentro da família pelas mulheres LBT também é expressiva, 

principalmente dentre as jovens. A dificuldade de aceitação de orientações sexuais 



 
 

e identidades de gênero que fujam da heteronormatividade no seio familiar, por 

vezes, resulta em inúmeras agressões contra as mulheres. 

As travestis e transexuais são as que mais sofrem violência. O relatório do 

Grupo Gay da Bahia afirma que, uma mulher trans tem 14 vezes mais chances de 

ser assassinada do que um homem cisgênero gay. São elas também quem têm 

mais probabilidade de morrer na rua, por arma de fogo ou por espancamentos. Com 

poucos ou nenhum avanços em políticas públicas – a lei de criminalização 

arquivada – e o reforço de uma forte onda reacionária no país, o relatório não 

parece otimista para os próximos anos. No tempo em que vivemos, é pra lá de 

absurdo e inaceitável que as mulheres, lésbicas, bis, ou trans ainda tenham que 

esconder ou mascarar suas orientações, comportamentos, sentimentos e desejos 

pessoais, profissionais, por medo de agressões físicas, morais e psicológicas.  

  Escolas/universidades/institutos 

As opressões e abusos dentro dos ambientes escolares e universitários, 

infelizmente, ainda ocorrem o tempo todo, desde comentários e “piadas” machistas 

por parte de professores, técnicos, funcionários ou estudantes, menosprezando a 

capacidade física e intelectual das meninas e mulheres, as humilhando e oprimindo. 

Na segunda metade de 2015, foi realizada a pesquisa “Violência contra a mulher no 

ambiente universitário” (Data Popular/Instituto Avon), na qual foram entrevistas 

universitárias/os de cursos de graduação e pós-graduação das 5 regiões do país, 

num total de 1.823 pessoas (60% mulheres e 40% homens). Entre as universitárias 

entrevistadas: 67% disseram já ter sofrido algum tipo de violência (sexual, 

psicológica, moral ou física) no ambiente universitário; 56% já sofreram assédio 

sexual; 28% já sofreram violência sexual (estupro, tentativa de abuso enquanto sob 

efeito de álcool, ser tocada sem consentimento, ser forçada a beijar veterano); 63% 

das entrevistadas admitiu não ter reagido à violência sofrida. Já nas respostas dos 

homens, para 27% não é violência abusar de uma garota se ela estiver alcoolizada; 

35% não reconhecem que existe violência no ato de coagir uma mulher a participar 

de atividades degradantes; 31% não veem problema em repassar fotos ou vídeos 

das colegas sem autorização. No geral, 88% dos rapazes e 95% das garotas 

acreditam que a faculdade deve criar meios de punir os responsáveis por cometer 

violência contra a mulher na instituição, e 64% dos estudantes e 78% das 



 
 

estudantes concordam que o tema deveria ser incluído nas aulas. Ainda é um 

desafio o empoderamento das mulheres, para não calar em situações de abuso, e 

também é um desafio despertar a consciência nos homens de que as mulheres não 

são seres submissos às suas vontades e caprichos e que o que eles entendem 

como elogios ou formas de demonstrar amor – como o ciúme-, na verdade, são 

formas de opressão e violação.  

Que fazer? 

O combate à violência contra as mulheres é um desafio imenso e 

extremamente necessário. A criação de centros de referência e acolhimento, para o 

atendimento de vítimas de agressão, com equipes multidisciplinares capacitadas, 

que tenham perspectiva de gênero para lidar com os casos, assim como o 

fortalecimento do trabalho em rede, são fundamentais. A disseminação de 

informações sobre os direitos assegurados pela Lei Maria da Penha é um passo 

estratégico para ampliar o número de denúncias e a possibilidade de libertação das 

mulheres vítimas de violência, mas que, só será efetiva de fato, se as ferramentas 

de denúncia tiverem maior abrangência no território nacional, no campo e na cidade. 

A realização de campanhas que promovam a conscientização sobre a violência 

psicológica – sem esquecer das demais formas - são necessárias para mudar a 

compreensão da sociedade sobre essa agressão, para avançarmos na 

desconstrução do machismo estrutural. Precisamos fomentar processos de 

formação nas nossas bases, realizando os debates e ações, incentivando o 

protagonismo de fala e atuação das companheiras. Também não podemos 

esquecer da força imensa e do poder popular, a partir da união de operárias/os e 

camponesas/as, para somar forças nas lutas contra as estruturas que nos oprimem 

e exploram, indo para as ruas, fazendo lutas nos mais diversos espaços, 

reivindicando o protagonismo e reconhecimento das mulheres na sociedade, que 

durante tanto tempo foram jogadas à margem, à sombra do patriarcado. 

Pequenas/grandes ações do dia-a-dia, que contribuam para o empoderamento das 

companheiras, são de extrema importância na construção da autonomia e 

autoestima. 

  



 
 

MATERIAIS COMPLEMENTARES 

Jornal do Movimento de Mulheres Olga Benário - acompanha este material. 
Agência Patrícia Galvão: 

1. http://agenciapatriciagalvao.org.br/  
1. http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/violencias/violencia-contra-

mulheres-lesbicas-bis-e-trans/ 
2. http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/o-dossie/ 

 
Documentário: |Clandestinas|: https://www.youtube.com/watch?v=7nikE1c5-Wg 
Vídeos: 100 comentários machistas que as mulheres escutam desde meninas, num 
curta de 5 minutos: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/17/cultura/1492412360_237040.html 

Estudantes da Poli-USP questionam machismo na universidade: 
http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,em-video-alunas-da-poli-
usp-questionam-machismo-na-universidade,70001737700  

http://agenciapatriciagalvao.org.br/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/violencias/violencia-contra-mulheres-lesbicas-bis-e-trans/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/violencias/violencia-contra-mulheres-lesbicas-bis-e-trans/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/o-dossie/
https://www.youtube.com/watch?v=7nikE1c5-Wg
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/17/cultura/1492412360_237040.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/17/cultura/1492412360_237040.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/17/cultura/1492412360_237040.html
http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,em-video-alunas-da-poli-usp-questionam-machismo-na-universidade,70001737700
http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,em-video-alunas-da-poli-usp-questionam-machismo-na-universidade,70001737700

