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A violência é uma realidade na vida de muitas mulheres. Da-
dos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, 
ao menos 1/4 das mulheres já sofreram algum tipo de violên-
cia, em sua maioria cometida por seu parceiro, companheiro, 
ex-companheiro ou familiar. Em 2020, a cada 6 horas e meia 
uma mulher foi vítima de feminicídio - o assassinato de mu-
lheres pela sua condição de mulher. O feminicídio é a face mais 
cruel do ciclo de violência vivenciado pelas mulheres.

Conhecer essa realidade, suas origens e principais vítimas é um 
elemento fundamental   para que possamos enfrentar a vio-
lência, assim como construir os caminhos coletivos para que as 
mulheres possam se emancipar e conquistar o direito de viver 
uma vida sem violência. Precisamos proteger as nossas vidas, 
de nossas amigas, mães e fi lhas. Por todas nós!

A luta das mulheres na disputa das ideias e na defesa dos seus 
direitos produziu um certo constrangimento à defesa aberta da 
violência. Hoje, existe pouco espaço na sociedade para a defesa 
da violência doméstica, do abuso ou assédio sexual contra me-
ninas e mulheres, do feminicídio ou qualquer outra faceta desta 
realidade que assola milhares de mulheres diariamente. O re-
conhecimento destas violências como violências de gênero, ou 
seja, que são direcionadas a uma pessoa pela sua condição so-
cial de mulher, é fundamental para mudar  essa realidade.
Nos últimos anos, temos observado com muito entusiasmo o 
crescimento de movimentos de mulheres que têm levado essa 
discussão para às ruas, questionando a naturalização mesmo 
da violência mais sutil e invisível e fazendo coro contra  a misé-
ria, marginalidade e violência que nos atinge.

Esta cartilha visa contribuir com este processo, levan-
tando dados, discussões e informações sobre as nos-
sas lutas e conquistas e, principalmente, contribuir 
com a organização  e impulsionamento das nossas 
lutas por emancipação.

Editorial
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Feminista, Sociológa e Ser-
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Conti é uma lutadora incan-
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Editorial Apresentação:
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Vivemos em uma sociedade fundamenta-
da nas  desigualdades e exploração. A vio-
lência contra as mulheres não é  um acon-
tecimento pontual, simples fruto de má 
conduta de indivíduos, mas é parte de um 
sistema patriarcal, que perpetua desigual-
dades e legitima violências.

O machismo atinge todas as mulheres e meninas, porém 
nem todas partem da mesma situação. As desigualdades 
de classe, raça, aliadas ao preconceito às mulheres com 
defi ciência, identidades de gênero e sexualidade, criam 
um terreno fértil para a violência, invisibilização e exclusão.

 Segundo o Atlas da Violência, o risco relativo de uma mu-
lher negra ser vítima de homicídio é 1,7 vezes maior do 
que uma mulher não negra; sobre a violência transfóbi-
ca, segundo dados da Associação Nacional de Travestis e 
Transexuais, o Brasil segue sendo o país que mais mata 

O que é violência de gênero?
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O que é violência de gênero?

1 em cada 4 mulheres 
de 16 anos ou mais foi vítima de algum tipo 
de violência nos últimos 12 meses no Brasil

milhões de 
mulheres

17
pessoas trans no mundo e no ano de 2020 apresentou um 
aumento de 90% nos números destes assassinatos entre 
janeiro e fevereiro; já sobre as mulheres com deficiência, 
de acordo com Secretaria de Estado de Pessoas com 
Deficiência, em 2020, houve crescimento de 67,9% nas 
denúncias de lesão corporal e de 34,2% nas notificações 
de ameaça, mas o número de boletins de ocorrência lavra-
dos caiu 33,4%.

O combate à violência é um passo no longo caminho para 
a superação de fato das desigualdades de gênero. Precisa-
mos lutar por mais políticas públicas, que entendam que 
a violência contra as mulheres é um problema social. É 
responsabilidade do Estado garantir suporte e condições 
para que as mulheres rompam com o ciclo de violência e 
caminhem para a sua emancipação.
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Violência Física - Qualquer 
conduta que ofenda a inte-
gridade ou saúde corporal da 
mulher.

Violência Psicológica - Qual-
quer conduta que cause dano 
emocional e diminuição da 
autoestima; prejudique e per-
turbe o pleno desenvolvimen-
to da mulher; ou vise degra-

dar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e 
decisões.

Violência Sexual - Qualquer 
conduta que constranja a 
presenciar, a manter ou a par-
ticipar de relação sexual não 
desejada mediante intimida-
ção, ameaça, coação ou uso 
da força.

ATAQUE VIOLENTO
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Tipos de violência: Entender para transformar

A violência que deixa marcas visíveis é sempre a que é mais 
facilmente reconhecida, mas muito além da agressão física, 
existem outras violências que deixam marcas tão profundas 
quanto estas.

entenda o que é o 
“ciclo de violência”, 
talvez você esteja nele:
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Tipos de violência: Entender para transformar

denunciam as violências que sofrem.
das mulheres
Apenas 30%

Por medo, vergonha, falta de acesSo ou
conhecimento das políticas existentes, muitas
mulheres permanecem no ciclo de violência.

Violência Patrimonial - Qual-
quer conduta que confi gure 
retenção, subtração, destrui-
ção parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de 
trabalho, documentos pesso-
ais, bens, valores e direitos ou 
recursos econômicos, incluin-
do os destinados a satisfazer 
suas necessidades.
Violência Moral - Qualquer 
conduta que confi gure calú-
nia, difamação ou injúria.

Violência Política - Qualquer 
conduta que confi gure agres-
são física, psicológica, eco-
nômica, simbólica ou sexual 
contra a mulher, com a fi nali-
dade de impedir ou restringir 
o acesso e exercício de fun-
ções públicas e/ou induzi-la 
a tomar decisões contrárias à 
sua vontade.

180
disque
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A casa, local que deveria representar o aconchego e a 
segurança, na realidade para as mulheres é um local de 

risco. Ao menos 1/4 das mulheres já sofreu algum tipo de 
agressão, em sua maioria cometida por seu parceiro, compa-
nheiro, ex-companheiro ou familiar, tendo a casa como principal 
local das ocorrências. Estima-se que cerca de  30% das vítimas 
recorrem a instituições como a polícia ou Disque 180 para 
formalizar a denúncia, ou seja, a realidade é ainda mais 
assustadora. (Dados anuário Brasileiro de Segurança Pública)

Em grande medida, trata-se de uma violência invisível, que em 
muitos casos nem a própria mulher reconhece. Quando é reco-
nhecida, por tratar-se de uma violência íntima e que ocorre em 
ciclos (agressão-desculpas-breve calmaria-nova agressão), esta 
mulher tem difi culdades de romper a relação e o ciclo de violência.

Qualquer fator que coloque a mulher em uma situação de maior 
vulnerabilidade pode ser um impeditivo para que ela rompa o 
ciclo de violência, a dependência econômica ou emocional, a 
existência de fi lhos e mesmo a ausência de redes de apoio são 
alguns exemplos.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

7



VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam que 
no ano de 2020, incício da Pandemia de Covid-19, ocorreu uma 
queda de 7,5% nos registros de lesão corporal fruto de violên-
cia doméstica, de 11,8% nos registros de ameaça e de 14,1% nos 
registros de estupro e estupro de vulnerável. Ao contrário de 
suscitar um sentimento de alívio, estes números devem na re-
alidade nos alertar para o aumento na subnotificação. Temos 
muitos indicativos que na realidade os casos de violência do-
méstica aumentaram no período, desde o crescimento de li-
gações de denúncia ao 180 e 190 até o aumento nos casos de 
Feminicídio, um dado mais difícil de ser subnotificado.

As mulheres foram confinadas com seus algozes, empurradas 
ainda mais para o desemprego, tiveram seus laços sociais e re-
des de apoio interrompidos e foram impossibilitadas de aces-
sar as políticas públicas. Essa realidade nos coloca ainda mais 
a urgência de lutar POR TODAS NÓS, garantir um conjunto de 
políticas públicas para o enfrentamento à violência de gênero 
como um primeiro passo para a superação do machismo.

Metade das violências experimentadas pelas 
mulheres no último ano ocorreu em casa.

48,8%
na residência

19,9%
na rua

9,4%
no trabalho
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Não, feminicídio não é o ter-
mo feminino para homicídio. 
Trata-se da tipifi cação dos 
assassinatos de mulheres 
motivados por gênero, ou 
seja, uma mulher que é as-
sassinada em uma tentativa 
de assalto não é considerado 
feminicídio, mas uma mulher 
que é assassinada pelo seu ex 
por este “não aceitar” o fi m da 
relação é. Os crimes de femini-
cídio, são motivados pelo ódio ao 
gênero feminino. 

Por mais que o entendimento da exis-
tência do Feminicídio seja um consen-
so de longas décadas entre as estudiosas 
sobre violência de gênero, a Lei do Femi-
nicídio, que reconhece este como crime 
hediondo, tem menos de uma déca-
da (2015). Além da difi culdade para 
o levantamento de dados em uma 
linha histórica, temos hoje uma 
subnotifi cação de feminicídios, 
pois parte destes acabam sen-
do registrados como homicí-
dios comuns. 

Como exemplo, o caso ocor-
rido na virada do ano de 
2017 em Campinas, em que 
um homem invadiu a festa 
de ano novo de sua ex- espo-
sa, matou, entre outras víti-

FEMINICÍDIO - A face mais cruel da violência
Não, feminicídio não é o ter-
mo feminino para homicídio. 
Trata-se da tipifi cação dos 

feminicídio, mas uma mulher 
que é assassinada pelo seu ex 
por este “não aceitar” o fi m da 
relação é. Os crimes de femini-
cídio, são motivados pelo ódio ao 

Por mais que o entendimento da exis-
tência do Feminicídio seja um consen-
so de longas décadas entre as estudiosas 
sobre violência de gênero, a Lei do Femi-
nicídio, que reconhece este como crime 
hediondo, tem menos de uma déca-
da (2015). Além da difi culdade para 
o levantamento de dados em uma 
linha histórica, temos hoje uma 
subnotifi cação de feminicídios, 
pois parte destes acabam sen-
do registrados como homicí-

sa, matou, entre outras víti-

FEMINICÍDIO - A face mais cruel da violência

 A cada seis horas e meia 

uma mulher é vítima
de feminicídio no Brasil.

basTa!
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FEMINICÍDIO - A face mais cruel da violência
mas, 9 mulheres e seu fi lho, deixando uma carta repleta de ódio 
às mulheres. Mesmo este caso absurdo, que evidentemente se 
trata de uma chacina feminicida, inicialmente não foi registrado 
como tal, foi a partir da mobilização do movimento feminista da 
cidade que foi feita a alteração.

Em 2020, a cada 6 horas e meia uma mulher foi vítima de femi-
nicídio. A prevenção deste crime só ocorre com políticas de con-
junto, que enfrentem a violência de gênero, afi nal boa parte das 
mulheres, antes de ser assassinada sofre alguma outra forma 
de violência, então conseguir romper o ciclo antes de chegar a 
essa situação extrema é uma necessidade para salvar vidas.

FEMINICÍDIO - A face mais cruel da violência
mas, 9 mulheres e seu fi lho, deixando uma carta repleta de ódio 
às mulheres. Mesmo este caso absurdo, que evidentemente se 
trata de uma chacina feminicida, inicialmente não foi registrado 
como tal, foi a partir da mobilização do movimento feminista da 
cidade que foi feita a alteração.

Em 2020, a cada 6 horas e meia uma mulher foi vítima de femi-
nicídio. A prevenção deste crime só ocorre com políticas de con-
junto, que enfrentem a violência de gênero, afi nal boa parte das 
mulheres, antes de ser assassinada sofre alguma outra forma 
de violência, então conseguir romper o ciclo antes de chegar a 
essa situação extrema é uma necessidade para salvar vidas.

 A cada seis horas e meia 

uma mulher é vítima
de feminicídio no Brasil.

basTa!
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11,2%18,1%
companheiro 
ou namorado

ex-companheiro
ou ex- namorado pai/mãe

padrasto/
madrasta

filho/filha irmão/irmã

casos de agressão
o autor era conhecido

7 em cada 10 



A Lei Maria da Penha, em vigor desde 2006, é a principal po-
lítica de enfrentamento a violência de gênero, seu alvo é 

o enfrentamento a violência doméstica e é reconhecida mun-
dialmente por conseguir abordar a questão de forma transver-
sal, seja distribuindo as responsabilidades para todas as esferas 
de poder, seja reconhecendo a necessidade da participação de 
diferentes áreas (saúde, educação, assistência social, segurança 
pública, entre outras).

Para pensar Políticas Públicas efetivas, é necessário que se ga-
ranta total apoio às mulheres, como suporte jurídico, psicológi-
co e econômico, assim como trabalhar de maneira preventiva, 
com processos de conscientização nas escolas e formação para 
os profissionais que atenderão estas mulheres em qualquer 
equipamento público. 
Realizar processos de responsabilização e reeducação dos autores de 
violência, também são ações importantes para diminuir a reincidência. 

A Lei Maria da Penha aborda todos estes aspectos, mas a realidade 
da maior parte dos municípios,  está muito distante da almejada 
por esta legislação. Mesmo quando possuem equipamentos públi-
cos que façam a prevenção e atendimento das vítimas, como é o 
caso de Campinas, estes ainda funcionam com muita dificuldade.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO à VIOLÊNCIA DE GÊNERO: Uma necesSidade

18,6%
ofensa verbal, 
insulto, 
humilhação ou 
xingamento

13 milhões

6,3%
tapa, 
empurrão, 
chute

4,3 milhões

5,4%
ofensa sexual 
ou tentativa 
forçada de
manter 
relação sexual

3,7 milhões

3,1%
ameaça com 
faca ou arma 
de fogo

2,1 milhões

2,4%
espancamento ou 
tentativa de 
estrangulamento

1,6 milhão
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO à VIOLÊNCIA DE GÊNERO: Uma necesSidade

branca
preta
parda

23,5%

28,3%

24,6%

maior prevalência entre 
mulheres negras

O Ceamo - Centro de Referência para a Mulher em situação de 
violência de Campinas, trabalha com apenas uma equipe multi-
disciplinar para atender um município com mais de 1.2 milhões 
de habitantes. Muitas cidades da região sequer possuem uma 
Delegacia da Mulher, realidade que sobrecarrega ainda mais os 
serviços de Campinas.

35,2%
28,6%

24,4%
19,8%

14,1%

16 a 24 anos

25 a 34 anos

35 a 44 anos

45 a 59 anos

60 anos ou mais

maiores índices de violência verificados
entre mulheres mais jovens

-Juizado Especializado em Vio-
lência Doméstica e Familiar;

-Centros de atendimento in-
tegral e multidisciplinar para 
mulheres em situação de vio-
lência (Centro de Referência); 

-Casas abrigo para mulheres e 
respectivos dependentes me-
nores em situação de violência;

-Delegacias, núcleos de de-
fensoria pública, serviços de 
saúde e centros de perícia 
médico-legal especializados 
no atendimento à mulher em 
situação de violência;

-Programas e campanhas de 
enfrentamento da violência 
doméstica e familiar;

-Centros de Responsabilização  e 
Reeducação do autor de violência;

Equipamentos Públicos necessários para 
a implementação da Lei Maria da Penha:
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A pandemia e o agravamento da violência de gênero

 dificuldade de garantir autonomia financeira é o fator mais destacado
 pelas mulheres como fator de vulnerabilidade à violência durante a pandemia 

perda de emprego ou impossibilidade de 
trabalhar para garantir renda própria

maior convivência com o agressor

dificuldade de ir até a Delegacia da Mulher, Polícia, 
ou até outros locais da Rede de Proteção 

dificuldades para encontrar outras pessoas que
poderiam auxiliar na situação de violência sofrida

outros

25,1
21,8

9,2
6,9
10,1

A violência contra as mulheres não começou com a 
Pandemia de Covid-19, porém esta e as suas consequ-

ências tiveram um impacto durríssimo na vida das mulhe-
res. A explosão do desemprego, o confinamento com seus 
agressores, a ruptura dos laços sociais, a sobrecarga dos tra-
balhos domésticos e de cuidados, somados à dificuldade em 
acessar as políticas públicas, nos levaram à realidade 
de aumento das violências sofridas e diminuição dos 
registros de ocorrências.

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam 
que durante a Pandemia a cada 1 minuto 8 mulheres são 
agredidas no Brasil. Mesmo com este cenário, o Governo 
Bolsonaro realizou cortes sistemáticos nos recursos para a 
implementação de políticas de enfrentamento à violência. 
Em 2020 apenas metade dos recursos disponíveis foram de 
fato utilizados, e em 2021 a pasta sofreu um novo corte de 25%.

Além das ações deliberadas para o desmonte das políticas es-
pecíficas de enfrentamento a violência, o governo Bolsonaro 
e seus aliados combateram a criação do auxílio emergencial 
e a cota dupla para famílias monoparentais, uma política 
fundamental para a garantia de sobrevivência das mulheres, 
afinal a crise econômica agravada pela Pandemia nos afeta 
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A pandemia e o agravamento da violência de gênero

50,8%

das mulheres que 
sofreram com 
violência acreditam 
que a pandemia 
influenciou para 
agravar de algum 

modo a violência 
que sofreram

pandemia não teve
 influência para 

não souberam responder

impactos da pandemia de COVID-19
segundo as mulheres 
que sofreram violência 

33,9%

15,3%

ainda mais, seja pelo acúmulo de funções, a dupla jornada de 
trabalho, a diminuição de salários ou pelo desemprego.

Não por acaso, as mulheres têm protagonizado inúmeras lu-
tas contra o Bolsonaro, desde antes do início de seu governo, 
no movimento “ELE NÃO”, nas lutas por melhores condições 
de vida, contra o conservadorismo e pelos direitos sexuais e 
reprodutivos, assim como pelo direito ao acesso da vacina 
para a população e para seus fi lhos. 

Um governo genocida, aliado do vírus e 
que despreza as nossas vidas, Bolsonaro 
é sem dúvida o inimigo número um das 
mulheres, cada dia que este governo segue 
em pé nos é cobrado em vidas e em 
miséria para o povo. Lutamos pelo Fora 
Bolsonaro! Por todas Nós!
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https://marianacontipsol.com.br/portodasnos/

19 9 9897-0050
@marianaconti_psol

facebook.com/marianacontipsol

Entre em contato para marcar atividade ou pegar material

acesse o manifesto no link

Contato:

https://marianacontipsol.com.br/portodasnos/


