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O que é feminicídio? 

Feminicidio, o que é? O feminicídio é um crime que consiste na morte de uma 

mulher por razões de gênero. Ele é uma forma extrema de violência de gênero e 

tem como principal motivação a discriminação e o desrespeito pelos direitos das 

mulheres. O feminicídio é um fenômeno que afeta mulheres em todo o mundo, mas 

é mais prevalente em alguns países e regiões do mundo. Ele é mais comum em 

contextos onde há desigualdades de gênero e onde as mulheres são subestimadas 

e desrespeitadas. 

Texto Roniel Sampaio-Silva[1] 

O feminicídio pode ser perpetrado por um parceiro íntimo, como um marido ou 

namorado, ou por um membro da família da mulher. Feminicidio, o que é? É um 

crime que pode ser perpetrado por estranhos, especialmente em casos de estupro 

ou outras formas de violência sexual. Ele  é um crime grave e deve ser condenado 

pelo sistema de justiça e pela sociedade em geral. É importante que as mulheres 

tenham acesso a recursos de apoio e proteção para evitar que esses crimes 

continuem ocorrendo. Isso inclui programas de apoio psicológico e serviços de 

proteção às vítimas de violência de gênero. 

termo femicídio (femicide) é atribuído a Diana Russel, que em 1976 o utilizou 

para referir a morte de mulheres por homens pelo fato de serem mulheres como 

uma alternativa feminista ao termo homicídio que invisibiliza aquele crime letal 

Além disso, é fundamental que haja uma mudança cultural para que as mulheres 

sejam valorizadas e respeitadas em todas as esferas da vida. Isso inclui a 

implementação de políticas de gênero equitativas e a promoção de uma cultura de 

igualdade de gênero. O feminicídio é um crime horrível e inaceitável e deve ser 

condenado e combatido em todos os lugares. É importante que todos trabalhemos 

juntos para acabar com a violência de gênero e construir uma sociedade mais justa 

e igualitária para todas as pessoas, independentemente de seu gênero. 

Feminicidio, o que é? Além de ser uma forma extrema de violência de gênero, o 

feminicídio também é uma forma de opressão e controle sobre as mulheres. Muitas 

vezes, os homens que cometem feminicídio usam a violência como uma maneira de 

controlar e dominar as mulheres, especialmente aquelas que tentam se afastar ou 

se recusam a obedecer aos seus desejos e exigências. Tal crime também pode ser 

visto como uma forma de violência institucional, uma vez que muitas vezes é 
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perpetrado por pessoas que detêm algum tipo de poder ou autoridade. Isso inclui 

líderes religiosos, autoridades políticas ou militares, entre outros. 

Para combater o feminicídio, é importante que haja uma mudança na cultura que 

tolera e incentiva a violência de gênero. Isso inclui a promoção de uma cultura de 

igualdade de gênero e o fim da tolerância à violência e ao assédio. Além disso, é 

preciso garantir que as mulheres tenham acesso a recursos de apoio e proteção, 

incluindo serviços de apoio psicológico e abrigos seguros. Também é importante 

que haja um aumento da conscientização sobre o feminicídio e a violência de gênero 

em geral, para que as pessoas possam entender melhor o problema e como combatê-

lo. Isso pode incluir campanhas de conscientização e programas de treinamento 

para ajudar a mudar atitudes e comportamentos prejudiciais. 

Em resumo, o feminicídio é uma forma grave e inaceitável de violência de gênero 

que afeta mulheres em todo o mundo. É preciso tomar medidas concretas para 

acabar com esse crime e garantir que as mulheres sejam respeitadas e protegidas 

em todos os lugares. Outra medida importante para combater o feminicídio é 

garantir que haja justiça para as vítimas e seus familiares. Isso inclui o acesso a 

processos legais justos e eficazes, bem como medidas de reparação e compensação 

para as vítimas e suas famílias. 

Feminicidio, o que é para a legislação brasileira 

No dia 09 de março 2015, entrava em vigor a lei do feminicídio (Lei 13.104/15), o 

assassinato de mulheres por serem mulheres. A lei considera feminicídio quando o 

assassinato envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação 

à condição de mulher da vítima. 

O novo dispositivo alterou o Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40) e estabeleceu o 

feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Também 

modificou a Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/90), para incluir o feminicídio na 

lista. 
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