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“Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela 

sejam diferentes das minhas” (LORDE, 2016, p. 1). 



 

RESUMO 

A presente monografia tem como tema: Motivos que despertam a fúria masculina 
culminando com o ―crime de feminicídio‖. Seu objetivo geral respalda-se no 
problema da pesquisa, ou seja, analisar quais os motivos que despertam a fúria 
masculina culminando com o ―Crime de Feminicídio‖, comparando-se os índices 
da Comarca de Caçador aos das outras Comarcas espalhadas pelo Estado de 
Santa Catarina. Destacam-se como questões norteadoras os objetivos 
específicos que visam a realizar levantamento de dados; conceituar feminicídio 
em conformidade com a literatura; relacionar o tema com a profissão de Serviço 
Social; mencionar os motivos para o feminicídio apontados pelos estudiosos do 
tema; conceituar as leis no Brasil referente à proteção feminina; sentir se a 
sociedade é permissiva em seu posicionamento perante a essa violação; 
interpretar os resultados extraídos com a pesquisa; apresentar dados estatísticos 
referentes ao ―Crime de Feminicídio‖ na Comarca de Caçador comparadas às 
demais Comarcas do Estado de Santa Catarina nos anos de 2019, 2020 e 
primeiro semestre de 2021; sondar o perfil dos agressores; detectar os motivos 
que despertam o crime de feminicídio; e demonstrar se o crime baseia-se numa 
questão cultural. Como procedimento técnico, aponta-se o levantamento e a 
análise de dados efetivados por meio da metodologia de pesquisa quali-
quantitativa, bibliográfica e descritiva sobre dados estatísticos referente a 
―Processos de Feminicídio Distribuídos‖, ou seja, aqueles acatados pelo Ministério 
Público e que entraram para as estatísticas do Poder Judiciário, dados esses de 
domínio público e que se encontram disponibilizados no site oficial do Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina. Em suma, como resultado, verificou-se que houve, no 
intervalo da pesquisa, um aumento significativo nos índices do ―Crime de 
Feminicídio‖ em todo o Estado de Santa Catarina principalmente no momento da 
pandemia de Covid-19, portanto ressalta-se que o tema merece ser tratado com 
maior seriedade pela sociedade e pelas autoridades competentes. 
 
Palavras-chave: Violência. Gênero. Patriarcado. Machismo. Crime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

The monograph has as its theme: Reasons that arouse male fury culminating in the 
"crime of femicide", where the general objective is based on the research problem, 
that is, to analyze the reasons that arouse male fury culminating in the "Crime of 
Feminicide‖ comparing the District of Caçador indices with the other Districts 
throughout the State of Santa Catarina. We highlight as guiding questions the specif-
ic objectives that aim to carry out data collection; conceptualize femicide in accord-
ance with the literature; relate the theme to the Social Work profession; mention the 
reasons for femicide pointed out by scholars on the subject; conceptualize the laws in 
Brazil regarding the protection of women; feel if society is permissive in its position 
regarding this violation; interpret the results extracted with the research; present sta-
tistical data regarding the ―Crime of Femicide‖ in the District of Caçador compared to 
the other Districts of the State of Santa Catarina in the years 2019, 2020 and the first 
half of 2021; probe the profile of the aggressors; detect the motives that trigger the 
crime of femicide and demonstrate whether the crime is based on a cultural issue. As 
a technical procedure, we used the survey and analysis of data carried out through 
the qualitative-quantitative, bibliographical and descriptive research methodology on 
statistical data related to "Distributed Femicide Processes", that is, those accepted by 
the Public Ministry and entered into the statistics of the Judiciary Power, data that are 
in the public domain and that are available on the official website of the Court of Jus-
tice of Santa Catarina. In short, as a result, we diagnosed that there was, in the inter-
val of research, a significant increase in the rates of "Crime of Femicide" throughout 
the State of Santa Catarina, especially at the time of the Covid-19 pandemic, so we 
emphasize that the topic deserves to be addressed with greater seriousness by soci-
ety and the competent authorities. 
 

Keywords: Violence. Genre. Patriarchy. Chauvinism. Crime. 
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INTRODUÇÃO 

―A violência doméstica é uma constante na natureza humana. Sabe-se que 

desde a antiguidade as mulheres são vítimas de maus-tratos e violência, seja ela de 

forma psicológica, física ou moral‖ (LIRA, 2015, p. 1). 

A escritura bíblica impõe uma condição secundária à mulher, e ainda, 
atribuí-lhe a culpa pela quebra do encanto do paraíso. Fato é que esta é 
uma interpretação literal, e que teologicamente, não está correspondendo à 
verdadeira mensagem cristã, porém, difundiu-se a partir desta simples 
interpretação, a condição de submissão feminina, ante a ascendência do 
homem em todas as relações. O femicídio, portanto, é parte dos 
mecanismos de perpetuação da dominação masculina, estando 
profundamente enraizado na sociedade e na cultura (LIRA, 2015, p. 1). 

Historicamente, após muitos anos de subjunção, submissão, desvalorização e 

inferiorização do gênero feminino, surge, em 1976, o conceito para definir o crime, 

no entanto, para sua regulamentação enquanto lei, seria percorrido um laborioso 

caminho (MENEGHEL; PORTELLA, 2017). 

O conceito de femicídio foi utilizado pela primeira vez por Diana Russel em 
1976, perante o Tribunal Internacional Sobre Crimes Contra as Mulheres, 
realizado em Bruxelas, para caracterizar o assassinato de mulheres pelo 
fato de serem mulheres, definindo-o como uma forma de terrorismo sexual 
ou genocídio de mulheres. O conceito descreve o assassinato de mulheres 
por homens motivados pelo ódio, desprezo, prazer ou sentimento de 
propriedade [...] (MENEGHEL; PORTELLA, 2017, p. 1). 

As sucessivas agressões sofridas pelas mulheres podem ser as mais diversas 

e abrangem desde agressões físicas, psicológicas, patrimoniais e de cunho sexual 

que podem vir a acarretar em seu assassinato. Atualmente, esse crime é 

classificado como feminicídio. O crime recebeu essa denominação no seminário 

internacional realizado em 2005, Feminicídio, Política e Direito (MENEGHEL; 

PORTELLA, 2017). 

No dia 9 de março de 2015, foi sancionada a Lei nº. 13.104 que, em linhas 
gerais, prevê o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de 
homicídio, de autoria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da 
Violência contra Mulher. Com a sanção presidencial, o assassinato de 
mulher por razões de gênero (quando envolver violência doméstica e 
familiar ou menosprezo e discriminação à condição de mulher) passa a ser 
incluído entre os tipos de homicídio qualificado. A pena prevista para 
homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos (RIO DE JANEIRO, 
[201-], p. 1). 

Com relação às terminologias descritas na presente monografia, tanto 

feminicídio como femicídio estão corretas e incidem somente sobre uma questão de 
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tipificação e de tradução entre línguas estrangeiras, tendo ambas a finalidade de 

definir o ápice da violência contra mulheres por questões de misoginia. Porém, 

segundo Meneghel e Portella (2017), ―[...] autores como Marcela Lagarde 

diferenciam femicídio, ou assassinato de mulheres, de feminicídio, ou assassinato 

de mulheres pautado em gênero em contextos de negligência do Estado em relação 

a estas mortes, configurando crime de lesa humanidade‖ (MENEGHEL; PORTELLA, 

2017, p. 1). 

O domínio de um dos gêneros sobre o outro é algo enraizado na cultura 

machista e patriarcal, que se demonstra através da desvalorização e da subjunção 

da figura feminina. Tal comportamento é, de certa forma, ―aceito‖ pela sociedade e 

serve como justificativa para o cometimento do ―Crime de Feminicídio‖ 

(BITTENCOURTH; SILVA; ABREU, [2019?]). 

Há evidências de que a violência contra a figura feminina acontece desde a 

origem da civilização, sendo esse um fator histórico em diversas sociedades no 

mundo inteiro, inclusive atualmente, momento no qual, para combater tal violência, 

faz-se necessária a informação, pois, a partir da disseminação do conhecimento, 

pode-se debater, analisar e propor soluções para resolubilidade dessa problemática 

(BITTENCOURTH; SILVA; ABREU, [2019?]). 

São crimes cujo impacto é silenciado, praticados sem distinção de lugar, de 
cultura, de raça ou de classe, além de ser a expressão perversa de um tipo 
de dominação masculina ainda fortemente cravada na cultura brasileira. 
Cometidos por homens contra as mulheres, suas motivações são o ódio, o 
desprezo ou o sentimento de perda da propriedade sobre elas (AQUINO, 
2015, p. 11 apud FONSECA et al., 2018, p. 56). 

Haja vista a inserção em numa sociedade historicamente machista, perpetua-

se a violência contra a mulher. Em sociedades que possuem esse perfil, mostra-se 

necessária a criação de leis. No Brasil, pode-se ressaltar a pioneira Lei Maria da 

Penha n° 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006 (BRASIL, 2006), surgida para 

proteger do agressor essa parcela indefesa e fragilizada, dando visibilidade às 

vítimas de violência, muitas vezes, ignoradas pela sociedade e pelas autoridades 

(GENTIL; LÍDICE, 2016). 

A Lei do Feminicídio nº 13.104, de 9 de março de 2015 (BRASIL, 2015), veio 

reforçar a função protetiva da mulher e qualificar o homicídio por questões de gênero 

como hediondo, tendo uma punição mais efetiva para esse crime. 

A Lei do Feminicídio estabeleceu uma real conquista e é uma ferramenta 
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importantíssima para dar visibilidade ao fenômeno social que é o 
assassinato de mulheres por circunstâncias de gênero. Todo ser humano 
tem direito à vida, sendo sua proteção um imperativo Jurídico de Ordem 
Constitucional, taxativo no Artigo 5º, Caput, da Constituição Federal 
CFRB/88 (BITTENCOURTH; SILVA; ABREU, [2019?], p. 12). 

O problema desta monografia pauta-se no propósito de entender o  processo 

no qual se desenvolve o crime: quais os motivos que despertam a fúria masculina 

culminando com o ―Crime de Feminicídio‖ no universo, envolvendo todas as 

Comarcas do Estado de Santa Catarina? 

A comarca representa a área em que um Juiz desempenha sua jurisdição. 
Uma comarca pode ser constituída de uma ou mais cidades e pode ter um 
ou mais juízes. Para que a área de atuação seja delimitada, é preciso le-
var os seguintes fatores em consideração: Total de habitantes na cidade; 
Quantidade de eleitores na cidade; Extensão territorial das cidades de um 
município; Movimentação nos fóruns da cidade, entre outros (EDUQC 
OAB, [2016?], p.1). 

O objetivo geral desta monografia respalda-se no problema da pesquisa, isto 

é, analisar quais os motivos que despertam a fúria masculina culminando no ―Crime 

de Feminicídio‖, comparando a Comarca de Caçador às demais Comarcas 

espalhadas pelo Estado de Santa Catarina, tomando-se por questões norteadoras 

os objetivos específicos, ou melhor, realizar levantamento de dados; conceituar 

feminicídio em conformidade com a literatura; relacionar o tema com a profissão de 

Serviço Social; mencionar os motivos para o feminicídio apontados pelos estudiosos 

do tema; conceituar as leis no Brasil referentes à proteção feminina; sentir se a 

sociedade é permissiva em seu posicionamento perante a essa violação; interpretar 

os resultados extraídos com a pesquisa; apresentar dados estatísticos referentes ao 

―Crime de Feminicídio‖ na Comarca de Caçador comparadas às outras Comarcas do 

Estado de Santa Catarina nos anos de 2019, 2020 e primeiro semestre de 2021; 

sondar o perfil dos agressores; detectar os motivos que despertam o crime de 

feminicídio e demonstrar se o crime baseia-se numa questão cultural. 

A ação para obtenção de dados verificou-se por meio de pesquisa sobre os 

motivos que despertam a fúria masculina resultando no ―Crime de Feminicídio‖. Para 

tanto, levantaram-se dados a partir de material disponibilizado em livros, artigos, 

trabalhos científicos e fontes oficiais, entre outros. 

Direcionar um olhar mais sensível acerca do tema, delineando um caminho 

para ações mais propositivas, real sentido da profissão de Serviço Social a fim de 

que, a partir desse enfoque, as diferenças de gênero sejam culturalmente analisadas 
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e minimizadas, atuando no sentido de precaver a violência, trabalhando os 

agressores através da informação e conscientização, além de, também, por meio 

de investimentos em educação de base e de políticas públicas voltadas a essa 

demanda que enfrenta discriminação desde a consumação da violência, no 

momento de denunciar o crime e posteriormente com o julgamento da sociedade. 

Identificar a promoção de ações mais eficazes no sentido de que a violência 

não atinja seu ápice como é o caso do ―Crime de Feminicídio‖, ou seja, focando no 

objetivo principal  que é a preservação da vida da mulher e não na reparação de 

forma a amenizar os danos causados pelo crime, tanto para a família da vítima 

quanto para o ônus gerado em virtude da ressocialização desse detento. 

O tema proposto para a elaboração desta monografia possui relevante 

importância, pois condiz com uma problemática muito em voga na atualidade e 

carente de referências bibliográficas, motivo pelo qual se faz necessário um estudo 

mais aprofundado, não somente no campo de contribuição de conhecimento 

científico, mas igualmente no sentido de prestar maiores esclarecimentos da 

temática para a sociedade. 

No Brasil, a partir da Lei nº 13.104 em 2015, que alterou o Art. 121 do 

código penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), o crime de homicídio feminino qualificado 

recebeu a definição legal de feminicídio, entrando, portanto, no rol dos crimes 

hediondos (BRASIL, 2015). 

A pesquisa constitutiva da presente monografia demostra-se expressiva, pois 

tal qualificação enquanto lei é recente, fazendo-se necessária a atualização das 

estatísticas para que assim se possa ter uma dimensão da amplitude dessa 

problemática em nosso Estado. Ainda, em virtude do atual cenário da Pandemia de 

Covid- 19, os dados podem ser ainda maiores já que as vítimas em tempos de 

isolamento social passam períodos maiores confinadas com seus algozes. Tais 

referências carecem de atualização, e as razões supracitadas validam a relevância 

social e acadêmica para este estudo. 

O interesse pessoal pela pesquisa advém de tentar compreender os motivos 

que levam o homem a acreditar-se no domínio sobre a vítima a ponto de ceifar-lhe a 

vida. Assim, os motivos que levam a discorrer sobre o tema referem-se à tentativa 

de buscar respostas mais concretas para o cometimento do feminicídio. Ademais, 

verifica-se interessante constatar se o suposto crime se apoia numa cultura 

machista, na qual homens submetem suas vítimas a uma lógica de dominação e de 
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subordinação, sendo essa conduta, segundo ressaltam Bittencourth, Silva e Abreu 

([2019?]), disseminada culturalmente por gerações e que os argumentos advindos 

dela embasam o crime, evidenciando a preponderância de hierarquia e de 

desigualdade existente nas relações. 

[...]. O feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de ser 
mulher. Suas motivações mais usuais são o ódio, o desprezo ou o 
sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres, 
comuns em sociedades marcadas pela associação de papéis 
discriminatórios ao feminino, como é o caso brasileiro (BROCANELO, 2020, 
p. 1). 

A relevância do tema para o Serviço Social se evidencia visto que a 

problemática estudada se constitui como objeto da profissão, para a qual a violência 

se enquadra como expressão da ―questão social‖. O objeto se refere a algo que se 

quer conhecer ou transformar e, baseado nessa premissa, o estudo agrega muito a 

profissão no intuito de gerar, através desse conhecimento, um olhar mais propositivo 

na resolubilidade da  questão. 

Acredita-se ser de grande valia a contribuição científica expressa na presente 

monografia. Conhecimento esse produzido através de procedimento técnico 

desenvolvido por meio da pesquisa, na qual, por intermédio dos resultados, poder-

se-á intervir em políticas públicas mais assertivas para que, além do combate mais 

efetivo da violência feminina, façam-se investimentos em educação, visando a, 

dessa forma, eliminar um equívoco cultuado por gerações e promover de fato 

mudanças para que se possa sucumbir a essa expressão da ―questão social‖ tão 

vigente ainda nos dias atuais na sociedade. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

1.1 TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL 

Num resgate histórico da profissão, elegeram-se alguns elementos sobre a 

trajetória brasileira do Serviço Social, aludindo-se a acontecimentos que mais se 

destacaram na história da profissão desde sua gênese até a contemporaneidade. 

O Serviço Social, como profissão institucionalizada, configura-se no cenário 
mundial a partir da década de 1920, após a Primeira Guerra Mundial, 
quando se caracteriza de forma mais evidente e abrangente a questão 
social, bem como formas de organização da classe trabalhadora, que 
contextualizam o surgimento de movimentos especialmente europeus de 
ação social, cuja finalidade era a difusão de ideias políticas (OLIVEIRA; 
CHAVES, 2017, p. 1). 

De acordo com Pellizzer (2008), 

O Serviço Social, nascido por influência direta da Igreja Católica, em âmbito 
de formação, prática e discurso de seus agentes, tinha como suporte 
filosófico o neotomismo. Em sua primeira fase, intervém no aparecimento da 
Questão Social, produzida pela relação de trabalho em moldes capitalistas, 
com o surgimento do trabalho livre profundamente marcado pela 
escravidão, seu passado recente. Momento em que ―a força do trabalho é 
tornada mercadoria‖, e o proprietário do capital não mais é um senhor em 
particular, mas há uma ―classe de capitalistas‖ que capitalizam em torno da 
mais valia do trabalho operário, que o troca pelo salário para sustento de si 
e de sua família. A exploração a que é submetido o operariado aparece para 
o restante da sociedade burguesa como uma ameaça a seus mais sagrados 
valores (...). Impõe a partir daí, a ―necessidade de controle social‖ da 
exploração da força de trabalho e o surgimento de uma regulação jurídica 
do mercado de trabalho através do Estado (PELLIZZER, 2008, p. 17 apud 
PORTAL EDUCAÇÃO, [2017?], p. 1). 

―Foi nesse movimento de controle dos conflitos sociais que ocorreu o reco-

nhecimento da questão social e, com isso, o surgimento do Serviço Social‖ (FREI-

TAS et al., 2018, p. 232). 

Conforme Iamamoto e Carvalho (2018):  

As leis sociais [...] marcam o deslocamento da ―questão social‖ [...]. Ao 
mesmo tempo, a ―questão social‖ deixa de ser apenas contradição entre 
abençoados e desabençoados pela fortuna, pobres e ricos, ou entre domi-
nantes e dominados, para constituir-se, essencialmente, na contradição an-
tagônica entre burguesia e proletariado, independentemente do pleno ama-
durecimento das condições necessárias à sua superação (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 2018, p. 135).  

Então, segundo Iamamoto e Carvalho (2018, p. 135), ―[...] se as Leis Sociais 

são, em última instância, resultantes da pressão do proletariado pelo reconhecimen-
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to de sua cidadania social, o Serviço Social se origina de uma demanda diametral-

mente oposta‖.  

Inicialmente, em 1932, decorreu, por meio da fundação do Centro de Estudos 

e Ação Social (CEAS), a introdução de uma formação técnica especializada voltada 

à profissionalização da categoria, mas foi somente a partir de 1936 que, de fato, efe-

tivou-se a criação da primeira escola profissional no Brasil, e, em 1937, a segunda 

na mesma instituição, porém no Rio de Janeiro (OLIVEIRA; CHAVES, 2017). 

O curso pioneiro de Serviço Social brasileiro da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo esteve sob a coordenação de Albertina Ferreira Ramos e 

Maria Kiehl, curso esse atrelado à Igreja Católica, portanto seguindo os preceitos 

regidos por essa instituição (SILVA, 2014). 

Segundo afirma Setúbal (1983), 

[...] o ensino desta instituição apoiava-se na Doutrina Social da Igreja, ao 
tempo em que procurava despertar em seus alunos interesse pela solução 
dos problemas sociais, mediante um trabalho idealista, cheio de amor ao 
próximo e a este dedicado. Preparou tecnicamente os alunos para agirem 
nos diversos quadros da vida social, familiar, profissional, numa tarefa de 
reajustamento das situações que prejudicavam o bem-estar social 
(SETÚBAL, 1983, p. 114). 

Inicialmente, em meados de 1930 e nos anos subsequentes, o Serviço Social 

possuía uma visão focalista, baseada na perspectiva individual, seguindo a 

concepção de que o sujeito social era quem deveria se adequar ao meio (OLIVEIRA; 

CHAVES, 2017). 

A perspectiva de ação para o Serviço Social, nesse primeiro momento, é 
bem delimitada. Restringe-se ao atendimento individual, a partir da 
concepção de sociedade, que caracteriza o indivíduo em condições 
estruturais de pobreza, como pessoa fraca, desajustada e incapaz, que 
precisa de ajuda especial. Adota-se a metodologia de caso, grupo ou 
comunidade, como formas de implementar a intervenção social, sem 
objetivar, contudo, uma análise na estrutura social. A pobreza é expressa 
estatisticamente, vista sem o estabelecimento de relação com a forma de 
organização social. Embora os assistentes sociais reconheçam que as leis 
de amparo social, existentes para proporcionar respostas à pobreza, fossem 
insuficientes, creditam à falta de educação ou a desvios morais da 
população a incapacidade de prover sua subsistência ou viver nas 
condições observadas (OLIVEIRA; CHAVES, 2017, p. 1). 

Partindo da conjuntura supracitada, ou seja, focalista e permeada de 

contradições, os profissionais atuariam de modo direto na contraposição vigente na 

relação capital versus trabalho e, por conseguinte, nos desdobramentos por ela 

produzidos. Nesse sentido, o agir profissional pautava-se por uma ―[...] prática de 
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cunho humanista conservador contrário aos ideários liberal e marxista na busca de 

superação da hegemonia do pensamento social da Igreja em face da ‗questão 

social‘‖ (YAZBEK, 2009, p. 131). 

[...] as intervenções estavam pautadas nas concepções ideopolíticas da 
classe dominante, em seus valores morais e sociais, no ajustamento 
individual às normas e no combate à ociosidade e à vadiagem como 
elementos constitutivos dessa formação. (FREITAS et al., 2018, p. 232). 

―O assistente social era considerado o facilitador do controle social e do ajus-

tamento dos indivíduos ao padrão estabelecido, na administração dos conflitos soci-

ais. Tinha como função equacionar os conflitos, com práticas assistenciais‖ (BATTI-

NI; 2016, p. 158). 

―Nos anos 1940 e 1950, o Serviço Social brasileiro recebe influência nortea-

mericana. Marcado pelo tecnicismo, bebe na fonte da psicanálise, bem como da so-

ciologia de base positivista e funcionalista/sistêmica‖ (CRESS/MT, 2015, p. 1). 

O objeto do Serviço Social era o indivíduo e seus problemas, a partir do qual 

se tinha a ideia de que a condição social por ele vivenciada era de sua responsabili-

dade e que dependia somente dele, da sua força de vontade, da sua fé para que sua 

realidade fosse transformada. A intervenção profissional era regida sob a ótica da 

individualização e do questionamento das situações sociais a partir de um viés mo-

ralizante. A abordagem tinha caráter paliativo, caritativo, paternalista e assistencialis-

ta, sendo que o foco não era resolver e sim amenizar o problema (OLIVEIRA; CHA-

VES, 2017). 

Entre meados de 1960 e 1970, inicia-se um movimento de renovação 

profissional, 

[...] que se expressa em termos tanto da reatualização do tradicionalismo 
profissional, quanto de uma busca de ruptura com o conservadorismo. O 
Serviço Social se laiciza e passa a incorporar nos seus quadros segmentos 
dos setores subalternizados da sociedade. Estabelece interlocução com as 
Ciências Sociais e se aproxima dos movimentos ―de esquerda‖ [...] 
(CRESS/MT, 2015, p. 1). 

Assumpção e Carrapeiro salientam: 

O período da ditadura militar marcou profundamente o Serviço Social 
brasileiro. Ao mesmo tempo em que a vertente profissional crítica, que 
emergiu entre os anos 1961 e 1964, foi sufocada pela repressão, a 
profissão foi reforçada pela expansão do mercado de trabalho e pelo debate 
gerado na categoria sobre questões relacionadas à teoria e ao método do 
Serviço Social (ASSUMPÇÃO; CARRAPEIRO, 2014, p. 106). 
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Conforme José Paulo Netto, 

Entre 1964 e 1968, o Serviço Social latino-americano se articulou através do 
Movimento de Reconceituação, composto por assistentes sociais conscien-
tizados de suas limitações teórico-instrumentais e político-ideológicas. O 
Movimento de Reconceituação expressou a crítica ao Serviço Social tradici-
onal, trazendo questionamentos sobre o papel da profissão frente às ex-
pressões da questão social. Compunham este movimento dois grandes 
segmentos: um que apostava na modernização do Serviço Social a fim de 
torná-lo compatível às demandas macrosocietárias; e outro que defendia a 
total ruptura com o passado da profissão e a vinculação aos projetos de su-
peração das estruturas sociais de exploração e dominação (NETTO, 2007 
apud ASSUMPÇÃO; CARRAPEIRO, 2014, p. 107).  

"O processo de renovação do Serviço Social brasileiro se dá por meio do en-

trelaçamento de duas dinâmicas: as demandas sócio-institucionais postas à profis-

são e a dinâmica interna da realidade profissional‖ (NETTO, 2011 apud FREIRE; 

CAVALCANTE; GOES, 2021, p. 911). 

Referente ao processo de renovação profissional, o escritor José Paulo Netto 

discorre: 

O Serviço Social passa por um profundo processo de renovação, 
repercutindo na sua produção teórica e prática, refletindo a própria 
insatisfação social que caracterizou os movimentos sociais nos anos 1978-
1980. Esse processo de renovação, segundo Netto (1991, p. 154), 
constituiu-se de três direções principais. A primeira, denominada 
"perspectiva modernizadora para as concepções profissionais", empenhou-
se em adequar o instrumental técnico e operacional do Serviço Social às 
estratégias do desenvolvimento capitalista no período pós-64, tendo os 
textos dos seminários de Araxá e Teresópolis como marcos da renovação 
para a categoria profissional. Essa perspectiva teve sua hegemonia posta 
em questão a partir de meados dos anos 1970. A segunda direção foi 
designada como "perspectiva de reatualização do conservadorismo" (Netto, 
1991, p. 157), na qual se condensava o segmento mais avesso às 
mudanças, apresentando proposições de tendências irracionalistas, 
fundamentadas na fenomenologia e na psicologia, enfatizando as 
dimensões da subjetividade e respaldando o exercício profissional no 
campo da "ajuda psicossocial". Essa direção do desenvolvimento 
profissional evidenciou-se em meados dos anos 1970 e teve uma expressão 
de menor envergadura no âmbito profissional. A terceira direção foi a 
perspectiva proposta como "intenção de ruptura com o Serviço Social 
'tradicional'" (Netto, 1991, p. 159), que visava romper com a tradição 
positivista e com o reformismo conservador, tanto no que se refere à matriz 
teórica, como aos paradigmas conservadores de intervenção social, 
fundamentado na crítica sistemática aos seus arcabouços teóricos, 
metodológicos e ideológicos. Essa direção fundamenta-se na tradição 
marxista, formula o conhecido "Método BH" na primeira metade da década 
de 1970 e polemiza o debate profissional na primeira metade da década de 
1980, caracterizando-se por uma retórica politizada, tendo como mérito 
mais evidente a qualificação da profissão no debate acadêmico e político 
(NETTO, 1991 apud OLIVEIRA; CHAVES, 2017, p. 153-154). 

Dentre as conquistas que antecederam o Congresso da Virada, em 1979, 

tem-se: 
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[...] a ruptura de uma visão do Serviço Social, prisioneira de seus muros 
internos, apoiada na díade ―homem-meio‖ e na relação ―assistente social-
cliente‖ voltada ao ajustamento do indivíduo à sociedade. A ―prática‖ é 
desvinculada da trama social que cria sua necessidade e condiciona seus 
efeitos na sociedade. Os processos históricos, quando considerados, 
tendem a ser reduzidos a um ―contexto‖, distinto da prática profissional, que 
a condicionaria ―externamente‖. A ―prática‖ - tida como uma relação singular 
entre o assistente social e o sujeito atendido individualmente, em grupo ou 
em comunidades - é tratada desvinculada da ―questão social‖ e das políticas 
sociais correspondentes. Nessa perspectiva, a formação profissional 
deveria privilegiar a construção de estratégias, técnicas e formação de 
habilidades - centrando-se no ―como fazer‖ - a partir da justificativa de que o 
Serviço Social é uma ―profissão voltada para a intervenção no social‖ 
visando a integração social, sob influxos liberais na compreensão e 
condução da ―prática profissional‖. Esse caminho trilhado na história da 
profissão - que a reação conservadora busca reeditar no presente - está 
fadado a criar um assistente social que aparentemente sabe fazer, mas não 
consegue explicar as razões, o conteúdo, a direção social e os efeitos de 
seu trabalho na sociedade. Corre-se o perigo de ele ser reduzido a mero 
―técnico‖, delegando a outros a tarefa de pensar a sociedade. O resultado é 
um profissional mistificado e da mistificação, dotado de frágil identidade com 
a profissão (IAMAMOTO, 2019, p. 1). 

Ainda nos anos de 1970, verifica-se um revigoramento da categoria profissio-

nal que acaba ganhando forças tanto na elaboração como a posteriori na divulgação 

de materiais e produções com fundamentação de cunho marxista (YAZBEK; BRA-

VO; RAICHELIS, 2019). 

No Brasil, a produção de conhecimentos e divulgação do Serviço Social crí-
tico, com fundamentação marxista, começa a partir de meados dos anos 
1970, basicamente em 1979, advindas das primeiras dissertações de mes-
trado que foram publicadas pela Cortez Editora com novos debates e pro-
blematizações sobre a profissão e as demandas que emergiam na realidade 
brasileira e latino-americana. A Revista Serviço Social & Sociedade também 
tem seu primeiro número em 1979 com artigos que vão problematizar e con-
tribuir para o maior adensamento crítico do Serviço Social e sua ruptura 
com o conservadorismo (YAZBEK; BRAVO; RAICHELIS, 2019, p. 1). 

―[...] III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais [...], conhecido como 

Congresso da Virada, se demarca uma ruptura com o conservadorismo profissional 

ao assumirmos enquanto categoria a defesa dos interesses históricos da classe 

trabalhadora‖ (CRESS/ES, 2020, p. 1). 

O processo histórico que ancorou o III CBAS (1979) continha o embrião de 
um projeto profissional que se consolidaria nos anos 1980, e nos anos sub-
sequentes adquiriria maior nitidez e densidade ético-politica, teórica e técni-
ca – reconhecido então como Projeto Ético Político. Um projeto que tem em 
seu núcleo ―o reconhecimento da liberdade como valor central, o compro-
misso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos 
sociais (NETTO, 2009 apud CRESS/ES, 2020, p. 1). 

O autor Cardoso afirma que, neste período: 
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A renovação do Serviço Social é, portanto, fruto de um processo histórico 
que possibilita o pluralismo no seio do Serviço Social, ao encontrarmos a di-
versidade no que diz respeito às maneiras de enfrentar a realidade social, 
de compreender a questão social e o próprio Serviço Social. Diversidade 
teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa na profissão: do mo-
do de pensar, fazer e escolher (CARDOSO, 2013, p. 135).  

De acordo com SINTUFCE,  

Já na década de 90, o Serviço Social começou a tomar grandes dimensões 
no mundo e no Brasil, especialmente em relação a questões sociais e que 
ferem os direitos, a cidadania, moral e ética. Nessa mesma época, devido 
às mudanças ocorridas tanto na sociedade, quanto e na categoria, a profis-
são foi regulamentada pela Lei 8662, de 7 de junho de 1993, que legitima o 
Conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos Regionais (SINTUFCE, 
2021, p. 1). 

Na década de 1990, ocorre a consolidação do amadurecimento teórico-

metodológico da profissão, que acaba por assumir um viés mais crítico, baseando-

se no método crítico-dialético de Marx, a partir do qual a efetivação de documentos 

normativos cria sua cidadania, sua identidade profissional (PUC-RIO, 2008). 

Na contemporaneidade, o objeto profissional consiste nas expressões da 

―questão social‖ advindas do conflito produzido pelo capitalismo. 

[...] entender a questão social é de um lado, considerar a exploração do tra-
balho pelo capital e de outro, as lutas sociais protagonizadas pelos traba-
lhadores organizados em face desta premissa central à produção e repro-
dução do capitalismo. Conjugadas, essas premissas derivam em expres-
sões diversificadas da questão social em face das quais cabe sempre um 
processo de investigação a fim caracterizá-la enquanto unidade na diversi-
dade ; ou seja, devemos nos esforçar, como categoria, para apontar as ca-
racterísticas e formas de ser de cada expressão da questão social enquanto 
fenômeno singular e, ao mesmo tempo, universal, cujo fundamento comum 
é dado pela centralidade do trabalho na constituição da vida social (SAN-
TOS, 2012, p. 133 apud CESÁRIO, 2016, p. 1). 

Nessa abordagem, o atendimento volta-se a entender a realidade do usuário, 

associando as suas condições e o seu histórico de vida. 

O reconhecimento da questão social como objeto de intervenção profissio-
nal (conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS), de-
manda uma atuação profissional em uma perspectiva totalizante, baseada 
na identificação dos determinantes socioeconômicos e culturais das desi-
gualdades sociais. A intervenção orientada por esta perspectiva crítica 
pressupõe a assunção, pelo/a profissional, de um papel que aglutine: leitura 
crítica da realidade e capacidade de identificação das condições materiais 
de vida, identificação das respostas existentes no âmbito do Estado e da 
sociedade civil, reconhecimento e fortalecimento dos espaços e formas de 
luta e organização dos/as trabalhadores/as em defesa de seus direitos; for-
mulação e construção coletiva, em conjunto com os/as trabalhadores/as, de 
estratégias políticas e técnicas para modificação da realidade e formulação 
de formas de pressão sobre o Estado, com vistas a garantir os recursos fi-
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nanceiros, materiais, técnicos e humanos necessários à garantia e amplia-
ção dos direitos (CFESS, 2011, p. 19). 

Em meados dos anos 2000, o cenário brasileiro apresentou mudanças que re-

fletiram de modo direto na profissão. 

[...] a conjuntura provoca novas disputas em torno da ―questão social‖ e do 
papel a ser cumprido pelas políticas sociais. Assistimos à diversas formas 
de precarização da formação profissional, como parte do processo de pre-
carização da educação brasileira. O número de cursos e de vagas para 
Serviço Social crescem exponencialmente. A capacidade de mobilização 
em torno de projetos coletivos se reduz. Com isso, surgem novos desafios 
na luta pela consolidação dos direitos da população usuária dos serviços 
prestados por assistentes sociais. Esses elementos apontam para a neces-
sidade de fortalecer o projeto ético-político profissional, que vem sendo 
construído pela categoria há mais de três décadas. E entendemos que essa 
luta só é possível com o aprimoramento intelectual e com a organização co-
letiva de assistentes sociais em suas entidades, bem como com o conjunto 
da classe trabalhadora (CRESS/MT, 2015, p. 1). 

―Em resposta à histórica requisição social [...] os Assistentes Sociais 

brasileiros possuem o compromisso com a classe trabalhadora e os processos 

emancipatórios na perspectiva de uma sociedade igualitária‖ (CFESS, 2006, p. 1).  

O autor José Paulo Netto aponta que: 

―[...] os projetos profissionais apresentam a autoimagem de uma profissão, 
elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam os 
seus objetivos e funções, formulam os requisitos (teóricos, institucionais e 
práticos) para o seu exercício, prescrevem normas para o comportamento 
dos profissionais e estabelecem as balizas da sua relação com os usuários 
de seus serviços, com as outras profissões e com as organizações e 
instituições sociais, privadas e públicas‖ (NETTO, 1999, p. 95 apud 
MENEGUELI; SANTOS, 2013, p. 5). 

O projeto ético-político do Serviço Social veio quebrando paradigmas, rom-

pendo barreiras e possíveis resquícios advindos desde sua gênese. Esse projeto 

idealiza o que os profissionais almejam enquanto categoria, ancorando-se sempre 

no código de ética profissional, pautados na perspectiva da totalidade, singularidade 

e especificidade de cada caso, efetivando, assim, a garantia de direitos e, portanto, 

negando a benevolência (OLIVEIRA, 2019), desejando, dessa forma, uma socieda-

de alicerçada na solidariedade, equidade e justiça social. 

O projeto ético e político do Serviço Social, que orienta o exercício e a 
formação profissional, resultou de um processo histórico de construção 
coletiva, sob a direção das entidades nacionais da categoria 
(CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO). Este projeto de profissão e 
sociedade é explicitado no Código de Ética Profissional, na Lei de 
Regulamentação da Profissão (Lei 8662/93) e nas Diretrizes Curriculares 
aprovadas pela ABEPSS em 1996 (CFESS, 2006, p. 1). 
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―O projeto ético político do Serviço Social surge denunciando o conservado-

rismo que assolava a profissão desde a gênese da sua fundação. Conservadorismo 

esse que impedia [...] as intervenções profissionais [...]‖ (OLIVEIRA, 2018, p. 258). 

O conservadorismo é uma ideologia emergente da crise do capital, que se 
alimenta da ideia de que a única alternativa para a manutenção do 
capitalismo é sua conservação tanto na esfera intelectiva quanto 
institucional, cuja mesma tem uma posição basilar no que se refere às 
contradições do Serviço Social, resultando em entraves no exercício 
profissional e no processo de amadurecimento da dimensão da produção do 
conhecimento. O interessante é que só recentemente, entre os anos 1990 e 
2000, têm-se percebido duas tendências de estudos que estão dando 
suporte à formação de uma massa crítica no interior do Serviço Social, são 
elas: estudos que abordam o ―neoconservadorismo pós-moderno‖, e 
também, os que priorizam o conservadorismo clássico, que floresce como 
discurso antirrevolucionário no período da revolução francesa, permitindo 
uma ampliação do debate acerca dessas temáticas (SOUZA, 2016 apud 
SILVA; OLIVEIRA, 2018, p. 71). 

Atualmente, o agir profissional deve estar em consonância com as demandas 

retratadas pelos sujeitos sociais, portanto se faz imprescindível o constante 

aperfeiçoamento, buscando desenvolver novos conhecimentos, focando no 

aprimoramento das técnicas para que assim se possa intervir de maneira mais 

assertiva nas problemáticas expressas pelos usuários (PAULA; BICHARRA, 2016). 

Num exercício de sistematização, podemos identificar os elementos consti-

tutivos do projeto ético‐político do Serviço Social e os componentes que o 

materializam no processo sócio‐ histórico da profissão. São eles: a) o pri-
meiro se relaciona com a explicitação de princípios e valores ético‐políticos; 

b) o segundo se refere à matriz teórico‐metodológica em que se ancora; c) o 
terceiro emana da crítica radical à ordem social vigente – a da sociedade do 
capital – que produz e reproduz a miséria ao mesmo tempo em que exibe 
uma produção monumental de riquezas; d) o quarto se manifesta nas lutas 
e posicionamentos políticos acumulados pela categoria através de suas 
formas coletivas de organização política em aliança com os setores mais 
progressistas da sociedade brasileira (TEIXEIRA; BRAZ, 2009, p. 7-8). 

Com isso o Serviço Social passa a intervir nas necessidades de ordem social 

como um espaço especializado na prática, ―[...] quando o Estado passa a interferir 

sistematicamente na questão social‖ (GUERRA, 2000 apud PAULA; BICHARRA, 

2016, p. 1). 

―O Assistente Social diante a realidade de suas demandas cumpre suas 

ações de acordo com o código de Ética profissional, realiza com competência e res-

ponsabilidade suas ações profissionais em seu cotidiano‖ (PAULA; BICHARRA, 

2016, p. 1). 

Conforme CFESS (2012), o Código de Ética enfatiza: 
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Art.5º, b) garantir a plena informação e discurso sobre as possibilidades e 
consequências das situações apresentadas, respeitando democraticamente 
as decisões dos usuários, mesmo que sejam contrarias aos valores e ás 
crenças individuais dos profissionais, resguardados os princípios deste 
Código (CFESS, 2012, p. 29). 

―De acordo com o Código de Ética o assistente social tem o compromisso de 

respeitar o usuário diante dos seus valores conforme rege as leis determinada pela 

Ética do profissional‖ (PAULA; BICHARRA, 2016, p. 1).  

Assim, Iamamoto ressalta que: 

O Código de Ética nos indica um rumo ético-político, um horizonte para o 
exercício profissional. O desafio é a materialização dos princípios éticos na 
cotidianidade do trabalho, evitando que se transformem em indicativos 
abstratos, descolados do processo social. Afirma, como valor ético central, o 
compromisso com a nossa parceira inseparável, a liberdade. Implica a 
autonomia, emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais, o que 
tem repercussões efetivas nas formas de realização do trabalho profissional 
e nos rumos a ele impressos (IAMAMOTO, 2015, p. 77). 

A Lei de Regulamentação mostra-se imprescindível para o funcionamento das 

regras, pois explicita atribuições e competências profissionais. Já o código de ética 

norteia a conduta e reafirma os compromissos assumidos enquanto categoria. Am-

bos devem estar atrelados aos elementos constitutivos que regem a profissão, pre-

ceitos estes basilares na atuação do Assistente Social (RODRIGUES; FONSECA; 

FIGUEIREDO, 2016).  

Segundo Rodrigues, Fonseca e Figueiredo (2016, p. 5), ―[...] o compromisso 

ético-político volta-se assim para a justiça social e a favor da universalidade das 

políticas públicas, transformando os valores impostos pela sociedade capitalista‖: 

Esse rumo ético-político requer um profissional informado, culto, crítico e 
competente. Exige romper tanto com o teoricismo estéril, quanto com o 
pragmatismo, aprisionados no fazer pelo fazer, em alvos e interesses 
imediatos, Demanda competência, mas não a competência autorizada e 
permitida, a competência da organização, que dilui o poder como se ele não 
fosse exercido por ninguém, mas derivasse das "normas" da instituição, da 
burocracia (IAMAMOTO, 2015, p. 79-80). 

Os Assistentes Sociais, em seu agir profissional, conforme Resolução 

número. 273, de 13 de março de 1993 do Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS, 2006, p. 1), ―[...] devem promover estratégias técnico-políticas nos diversos 

espaços sócio-institucionais que concretizem princípios como‖: 

ampliação da liberdade, concebida como autonomia, emancipação e pleno 
desenvolvimento dos indivíduos; - defesa intransigente dos direitos 
humanos contra todo tipo de arbítrio e autoritarismo; - defesa e 
aprofundamento e consolidação da cidadania e da democracia (socialização 
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da riqueza socialmente produzida e da participação política); - defesa da 
eqüidade e da justiça social, universalizando o acesso a bens e serviços 
relativos a programas e políticas sociais e a sua gestão democrática; - 
compromisso com a qualidade na prestação dos serviços, competência 
profissional e articulação com outros profissionais e trabalhadores (CFESS, 
2006, p. 1). 

O Brasil foi afetado por essas medidas cautelosas, presenciando um duro 

ataque do capital que trouxe como consequências a perda de direitos, precarização 

e flexibilização do trabalho e de conquistas referentes aos Direitos Sociais. As 

políticas sociais passam a possuir um caráter seletivo, fragmentário e de políticas 

mínimas para o controle das grandes massas (CISNE; GURGEL, 2008). 

No Estado neoliberal, vivemos uma ambiguidade entre as necessidades de 
transformação estruturais e a lógica de redução dos investimentos sociais 
nas políticas. No caso específico do Brasil essa situação se expressa de 
maneira ainda mais perversa, porque as políticas assumem um caráter 
compensatório cada vez mais focalizado nos bolsões de pobreza e sem 
nenhuma perspectiva de se apresentarem como direito (CISNE; GURGEL, 
2008, p. 88). 

A autora Iamamoto ressalta que: 

As políticas sociais traduzem sempre uma tensão contraditória entre os 
imperativos da reprodução do capital por um lado e, por outro, as 
necessidades da reprodução da força de trabalho, para o que os gastos 
públicos são fundamentais. Esse caráter contraditório do Estado e da 
política social, cujo chão é a sociedade de classes, estende-se também à 
análise da profissão (IAMAMOTO, 2019, p. 1). 

Devido a essa ambiguidade, proporcionada pelo alastramento do modelo 

neoliberal, o sujeito social passa a sofrer com as desigualdades provenientes da 

barbárie do capital, perdendo direitos que se fazem latentes, há um retardo nas 

conquistas da grande massa trabalhadora. Dessa forma, o cidadão acaba perdendo 

direitos, precisando se moldar a dinâmica proposta pelo capital. As políticas públicas 

aparecem como bolsões de pobreza e não são mais vistas como luta e resistência 

de muitas trabalhadoras e trabalhadores brasileiros (CISNE; GURGEL, 2008). 

Não queremos, no entanto, afirmar as políticas públicas como fim, mas, na 
sua dinâmica contraditória, percebê-las como conquista legítima das lutas 
sociais, até porque, segundo o legado marxiano, todo ser humano deve 
estar em condições de viver para poder fazer história. Nesse sentido, não 
percebemos contradição entre a afirmação das políticas públicas, ainda 
mais em tempos neoliberais, e a luta pela emancipação humana nosso 
verdadeiro fim (CISNE; GURGEL, 2008, p. 88-89). 

Desde sua gênese, o Serviço Social vem se aprimorando profissionalmente 

com o intuito de minorar as desigualdades sociais que, entre outras, envolvem a 
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reestruturação do trabalho, a intensificação exploratória da mão de obra que se 

torna cada vez mais exigente, ampliando dessa forma os níveis de desemprego, o 

que leva o trabalhador a perder direitos já conquistados, acabando por produzir e 

acentuar diversas problemáticas referentes à ―questão social‖. A partir disso, as 

mulheres são as mais penalizadas (IAMAMOTO, 2015). 

Salienta-se aqui, em específico, a inserção e a valorização no mercado de 

trabalho, pois tem sua mão de obra desqualificada comparada ao mesmo trabalho 

desenvolvido por um homem, desse modo inferiorizando a figura feminina em vários 

níveis. Tal fator acaba por produzir outras expressões, demonstrando uma relação 

hierárquica e desigual entre gêneros, não somente no que se refere ao mercado de 

trabalho, mas, de maneira geral, portanto é imprescindível a atuação do assistente 

social junto à demanda feminina, visto que as mulheres foram subalternizadas, 

desvalorizadas, violentadas e usurpadas por gerações no que se refere à garantia 

de direitos, legado esse produzido e perpetuado culturalmente inclusive na 

contemporaneidade (IAMAMOTO, 2015). 

1.2 RAIZ CULTURAL DE GÊNEROS HIERÁRQUICOS E DESIGUAIS 

A discussão discorrerá sobre fatores relacionados à raiz cultural, demonstran-

do se há níveis hierárquicos e domínio de um gênero sobre o outro, se a conduta 

seguida pela sociedade é fruto de uma questão baseada em valores culturais e se a 

mesma se expressa historicamente de forma local ou em nível mundial, evidencian-

do ou não a existência da desigualdade entre os gêneros.  

Analisando a história e a evolução da sociedade, verifica-se que a mulher foi 

encarada como objeto por parte dos homens no sentido de satisfação e de posse. 

Inicialmente, pertence a seu pai e, posteriormente, a seu marido, devendo agir sem-

pre dentro dos limites morais e do que era ―aceitável‖ para o padrão de comporta-

mento de uma mulher (NUNES et al., 2018). 

Costa aborda que: 

O termo ―patriarca‖ é primeiramente encontrado no Antigo Testamento, co-
mo governo paternal de uma família, tribo ou igreja; [...] a partir da qual se 
concebe um modo específico de organização social, [...] em que o homem 
mais velho tem a autoridade máxima (COSTA, 2017, p. 03). 

A desigualdade entre os sexos permeia uma questão histórica, pois se atribu-

iu poderes à figura masculina em detrimento da feminina e para ―manutenção‖ dessa 
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hierarquia utilizam-se artifícios como: desvalorização, cerceamento e violência, ga-

rantindo que a prevalência e a desigualdade entre os gêneros se perpetuem, fatores 

esses naturalizados em muitas sociedades (COSTA, 2017). 

De acordo com Pinto, neste sentido: 

As explicações podem estar relacionadas ao fato de que a preponderância 
e dominação masculina foram instituídas, ao menos nas sociedades 
ocidentais, desde os primórdios da civilização grega. Esta situação levou a 
uma dupla situação: eram os homens que conduziam predominantemente 
as ações políticas e militares; ao mesmo tempo em que eram os 
historiadores do sexo masculino que escreviam a história destas ações. A 
consequência foi uma subalternidade das mulheres nos domínios políticos e 
militares públicos (já que no âmbito doméstico a situação era um pouco 
distinta) e também como objeto de estudo historiográfico (PINTO, [2019?], 
p. 1). 

Conforme Perrot (2007), por muito tempo se observou a invisibilidade das 

mulheres nos mais diversos espaços. Apenas o lar era o único lugar no qual lhes era 

permitido atuar, junto ao seio familiar, confinadas em casa, fato esse cultural em 

muitas sociedades, nas quais a figura feminina é desvalorizada em virtude da 

desigualdade dos gêneros. Aos homens, sempre se permitiu errar; à mulher, jamais. 

Quando os acontecimentos davam errado, a mulher era culpabilizada, já os acertos 

eram contabilizados aos homens, que acabavam por ser exaltados. Às mulheres, 

não lhes cabia defesa, somente o silêncio eterno. Sua presença amedrontava, sua 

aparição causava medo e sua fala em público era tida como indecente. 

É nítido que a inferioridade da mulher na sociedade iniciou-se dentro de 
suas casas, as mulheres sofreram em silêncio, muitas vezes por 
acreditarem na submissão perante o homem e inclusive por serem 
ensinadas a serem desta forma. A raiz do problema é de fato cultural, a 
subordinação da mulher, criada pela sociedade machista e patriarcal, fez 
com que a violência praticada fosse aceita e tida como normal por muito 
tempo na sociedade (SANTANA, 2019, p. 09). 

Segundo SAFFIOTI, o conceito de patriarcado discorre: 

De fato, como os demais fenômenos sociais, também o patriarcado está em 
permanente transformação. Se, na Roma antiga, o patriarca detinha poder 
de vida e morte sobre sua esposa e seus filhos, hoje tal poder não mais 
existe, no plano de jure. Entretanto, homens continuam matando suas 
parceiras, às vezes com requintes de crueldade, esquartejando-as, 
ateando-lhes fogo, nelas atirando e as deixando tetraplégicas etc. O 
julgamento destes criminosos sofre, é óbvio, a influência do sexismo 
reinante na sociedade, que determina o levantamento de falsas acusações 
– devassa é a mais comum – contra a assassinada. A vítima é transformada 
rapidamente em ré, procedimento este que consegue, muitas vezes, 
absolver o verdadeiro réu. Durante longo período, usava-se, com êxito, o 
argumento da legítima defesa da honra, como se esta não fosse algo 
pessoal e, desta forma, pudesse ser manchada por outrem. Graças a 
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muitos protestos feministas, tal tese, sem fundamento jurídico ou de 
qualquer outra espécie, deixou de ser utilizada (SAFFIOTI, 2011, p. 45-46). 

Segundo Santana (2019), a desigualdade entre gêneros baseia-se numa 

visão de superioridade da figura masculina em detrimento da feminina, 

comportamento esse de certa forma ―aceito‖ pela sociedade, onde o homem sempre 

exerceu um sentimento de posse sobre o corpo e a vida da mulher. 

Nesse contexto, discute-se a questão de gênero. Sobre isso, Farah ressalta: 

Gênero é um recurso utilizado para se referir à construção social desigual 
baseada na existência de hierarquia entre os sexos e as consequências que 
daí se originam. Essa diferença não é só conceitual, tem efeitos políticos, 
sociais e culturais (FARAH, 2004, p. 48 apud FONSECA et al., 2018, p. 52). 

A violência é evidenciada, ganhando força, expressando-se nas relações 

cotidianas. 

Diante deste fenômeno, presente no espaço social, encontra-se a violência 
contra a mulher. O primeiro documento internacional de direitos humanos 
que aborda esta violência foi aprovado em 1993, na Assembleia Geral das 
Nações Unidas. Esse documento define violência contra a mulher como 
qualquer ato de violência baseado no gênero que resulta, ou tenha 
probabilidade de resultar, dano ou sofrimento físico, sexual e psicológico, 
incluindo ameaça, coação ou privação arbitrária de liberdade, na vida 
pública ou privada (SANTI; NAKANO; LETTIERE, 2010, p. 418).  

De acordo com Porto (2004), a violência exercida contra a mulher é 

demonstrada através dos papéis ocupados pelos atores que compõem a relação, 

sendo que o homem exerce a posição de poder e a mulher de submissão, ocorrendo 

a violência por meio de um processo lento e progressivo. 

Desde que o mundo é mundo humano, a mulher sempre foi discriminada, 
desprezada, humilhada, coisificada, objetificada, monetarizada. Ninguém 
duvida que a violência sofrida pela mulher não é exclusivamente de 
responsabilidade do agressor. A sociedade ainda cultiva valores que 
incentivam a violência, o que impõe a necessidade de se tomar consciência 
de que a culpa é de todos. O fundamento é cultural e decorre da 
desigualdade no exercício do poder e que leva a uma relação dominante e 
dominado. Essas posturas acabam sendo referendadas pelo Estado. Daí o 
absoluto descaso de que sempre foi alvo a violência doméstica. (DIAS, 
2012, p. 15-16 apud SANTANA, 2019, p. 9). 

―[...] o patriarcado, desde o momento de seu surgimento, em nenhum instante 

deixou de compor a espinha dorsal de todos os sistemas políticos e econômicos que 

surgiram, e essa condição tende a ser [...] defendida de forma muito bem articulada‖ 

(KAWAMURA, 2021, p. 13). 
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[...] durante todo o período histórico, o conservadorismo do patriarcado 
ainda se instala na sociedade atual, subordinando a mulher a uma posição 
inferior ao homem e influenciando diretamente na identidade feminina. 
Dessa forma, a identidade feminina não é manifestada na sentença de 
autoajuda na qual a questão é o comportamento divergente e desigual de 
gênero, cuja instabilidade da identidade feminina esteja constituída na sua 
própria subjetividade, uma vez que a mulher do século XX alcança uma 
nova posição social, o de trabalhadora e provedora da casa, além de 
participar e ocupar cargos políticos públicos, exigindo da mulher um novo 
conjunto de valores e comportamentos, desenraizando toda influência 
patriarcal que ainda reside atualmente na sociedade (RODRIGUES; REIS; 
QUADRADO, 2018, p. 1). 

Com relação à banalização da violência, Oliveira pondera: 

[...] É pelas bases do patriarcado que temos a naturalização da violência 
dirigida às mulheres na sociedade, tornando sua aceitação como algo 
normal e natural da formação das relações entre homens e mulheres, por 
acreditarem que a violência é uma expressão da vida doméstica e privada 
entre casais. A aceitação social da violência torna o processo de 
rompimento das mulheres vítimas muito mais difícil, pois além da falta de 
apoio das estruturas de estado, essas mulheres, na condição de 
dominadas, estão submetidas nessa estrutura de poder, em que cada uma, 
de forma muito particular, vai interpretar de maneiras diferentes e bem 
particular o processo da violência que sofre (OLIVEIRA, [2019?], p. 8-9). 

Mesmo vivendo em um período de transformações em âmbito político, 

econômico e até mesmo de padrões e de valores, não se consegue desvencilhar da 

herança construída historicamente, algo que foi ensinado desde a infância e que se 

traz mesmo que ―inconscientemente‖, perpetuando assim a hierarquia e a 

desigualdade de gêneros, perdurando então a imagem de desvalorização feminina 

em múltiplos quesitos incluindo a área profissional, acabando dessa forma por incidir 

em outras expressões da ―questão social‖ (SANTOS, 2011). 

Segundo Kawamura (2021), verifica-se que ainda vigora um processo de 

dominação masculina mesmo nas áreas formadas em sua maioria por mulheres, 

dando-se sempre a tomada de decisão conforme critério do homem. 

De acordo com Cunha (2014), mesmo que as mulheres tenham conquistado 

direitos, alguns espaços e ocupado posições tanto políticas como sociais e 

econômicas, continuam sendo subordinadas ao domínio da figura masculina, 

demonstrando ainda, na contemporaneidade, a força dominante exercida pelo 

machismo e pelo patriarcado os quais foram disseminados historicamente, sendo 

necessária, para mudar essa concepção, uma quebra de paradigmas em aspectos 

culturais. 
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1.3 FEMINICÍDIO E SUA RELAÇÃO COM A PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL 

Relacionar-se-á o feminicídio com a profissão de Serviço Social, visto que se 

caracteriza como a demonstração máxima da violência contra o gênero feminino e, 

portanto, considera-se uma expressão da ―questão social‖, por conseguinte, objeto 

da profissão. Haja vista tal intenção, far-se-ão apontamentos nesse sentido. 

Assim se versará sobre o tema, apresentando conceitos, caracterizando o 

crime e a sua relação com o menosprezo à questão de gênero, sequela de uma 

concepção cultural errônea semeada por séculos.  

Feminicídio, termo utilizado para caracterizar o ato mais grave de violência 

contra a mulher, ou seja, sua morte por razões de gênero, sendo o Código Penal 

alterado ao acrescentar-se a qualificadora ao crime de homicídio, passando o 

mesmo a pertencer ao rol dos crimes hediondos (BRASIL, 2015). 

Francisco Porfírio explica o que é o feminicídio:  

O feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher em decorrência do 
fato de ela ser mulher (misoginia e menosprezo pela condição feminina ou 
discriminação de gênero, fatores que também podem envolver violência 
sexual) ou em decorrência de violência doméstica. A lei 13.104/15, mais 
conhecida como Lei do Feminicídio, alterou o Código Penal brasileiro, 
incluindo como qualificador do crime de homicídio o feminicídio (PORFÍRIO, 
2019, p. 1). 

Considera-se feminicídio o crime cometido por meio de uma ação 

extremamente violenta contra a mulher, atingindo seu ápice, ou seja, culminando 

com o óbito da vítima. 

[...] o feminicídio é a morte violenta de mulheres por razões de gênero. 
‗Trata-se de um crime de ódio. O conceito surgiu na década de 70 com o fim 
de reconhecer e dar visibilidade à discriminação, opressão, desigualdade e 
violência sistemática contra as mulheres, que em sua forma mais extrema 
culmina na morte. Essa forma de assassinato não constitui um evento 
isolado e nem repentino ou inesperado; ao contrário, faz parte de um 
processo contínuo de violências, cujas raízes misóginas caracterizam o uso 
de violência extrema. Inclui uma vasta gama de abusos, desde verbais, 
físicos e sexuais, como o estupro, diversas formas de mutilação e de 
barbárie‘ (MENICUCCI, [2015?] apud PRADO, 2015, p. 1). 

Segundo Sadalla et al. (2019, p. 2) feminicídio é ―a última etapa de um 

contínuo de violência que leva à morte, seu caráter violento evidencia a 

predominância de relações de gênero hierárquicas e desiguais‖. 

Atuar contra a violência feminina é uma das atribuições intrínsecas à 

profissão de Serviço Social, pois a mesma integra as expressões da ―questão social‖ 

que é objeto de estudo e de intervenção profissional e refere-se ao que se quer 
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conhecer e/ou transformar. Sendo assim, o objeto profissional é muito abrangente, 

englobando as mais diversas e variadas expressões como aborda Iamamoto (2015) 

a seguir: 

Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais varia-
das expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam no 
trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social 
pública etc. Questão social que, sendo desigualdade é também rebeldia, por 
envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela resistem e se 
opõem. É nesta tensão entre produção da desigualdade e produção da re-
beldia e da resistência, que trabalham os assistentes sociais, situados nes-
se terreno movidos por interesses sociais distintos, aos quais não é possível 
abstrair ou deles fugir porque tecem a vida em sociedade. [...] as novas ba-
ses de produção da questão social, cujas múltiplas expressões são o objeto 
do trabalho cotidiano do assistente social (IAMAMOTO, 2015, p. 28-29). 

A ―questão social‖ relaciona-se diretamente às desigualdades produzidas na 

sociedade, onde o Serviço Social entende que a apropriação desigual do produto 

social gera consequências, manifestando-se de diversas maneiras até mesmo pela 

violência (MONTIBELLER, 2017). 

Violência, em seu significado mais frequente, quer dizer uso da força física, 
psicológica ou intelectual para obrigar outra pessoa a fazer algo que não 
está com vontade; é constranger, é tolher a liberdade, é incomodar, é 
impedir a outra pessoa de manifestar seu desejo e sua vontade, sob pena 
de viver gravemente ameaçada ou até mesmo ser espancada, lesionada ou 
morta. É um meio de coagir, de submeter outrem ao seu domínio, é uma 
violação dos direitos essenciais do ser humano. Assim, a violência pode ser 
compreendia como uma forma de restringir a liberdade de uma pessoa ou 
de um grupo de pessoas, reprimindo e ofendendo física ou moralmente 
(TELES, 2003, p. 15 apud FONSECA et al., 2018, p. 51). 

No contexto da violência contra a mulher, Debelak, Dias e Garcia pontuam 

que: 

Embora o feminicídio não aconteça somente como a expressão máxima de 
um ciclo de violência vivido pela mulher dentro de seu próprio lar, a relação 
entre eles é inegável: 43,4% dos assassinatos femininos cometidos em 2011 
no Brasil tiveram autoria do parceiro ou ex-parceiro da vítima, segundo o 
mapa de violência publicado no ano de 2012 – pesquisas mais recente 
sobre o tema, que ainda é de difícil apuração em decorrência da 
subnotificação dos casos e da falta de um padrão nacional para o registro 
destes dados. Em torno de uma em cada cinco brasileiras declara já ter sido 
vítima de violência doméstica ou familiar provocada por um homem. No 
entanto, não quer dizer que elas foram ou são violentadas todos os dias. 
Este tipo de agressão costuma surgir depois de uma série de investidas 
psicológicas contra sua integridade mental (DEBELAK; DIAS; GARCIA, 
2015 apud SILVA, 2020, p. 8-9). 

Segundo Silva (2020), a interpretação da legislação brasileira referente ao 

crime de feminicídio não se pauta na personalidade biológica dos seres, mas sim na 
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representatividade dos papéis dos gêneros, hierárquicos e desiguais, 

fundamentados culturalmente e de certa forma ―aceitos‖ em nossa sociedade. 

―É fundamental ressaltar que nem todo homicídio de mulher se define como 

sendo feminicídio. O crime configura-se quando uma mulher se torna vítima de 

homicídio unicamente por ser do sexo feminino‖ (SILVA, 2020, p. 12). 

Nesse sentido, conceitua Miranda que 

[...] ―femicídio‖ ou ―feminicídio‖, é caracterizado na forma extrema de 
violência de gênero que resulta na morte da mulher em três situações: 
quando há relação íntima de afeto ou parentesco entre a vítima e o 
agressor; quando há prática de qualquer violência sexual contra a vítima e 
em casos de mutilação ou desfiguração da mulher que seria o assassinato 
da mulher em razão do seu gênero feminino [...] (MIRANDA, 2013, p. 69). 

Silva aborda a classificação das modalidades de feminicídio a seguir: 

[...] feminicídio Íntimo pode ser realizado pelos parceiros sexuais, maridos, 
companheiros, namorados em relações atuais ou passadas, com o qual a 
ela manteve algum tipo de relacionamento ou convivência conjugal, 
extraconjugal ou familiar. É um destino ininterrupto de crueldade, antes de 
ser assassinada a mulher já passou por todo um ciclo de violência. 
Feminicídio sexual sistêmico ocorre quando, antes de morrer, a mulher é 
sequestrada, torturada e/ou estuprada. 
Feminicídio infantil é o homicídio de uma menina menor de 14 anos 
realizado por uma pessoa que tenha uma relação de responsabilidade ou 
confiança diante da vítima. 
Feminicídio familiar, a mulher é morta por um homem do âmbito familiar seja 
perante da consanguinidade, relação afetiva ou adoção. 
Feminicídio não íntimo, o agente do crime e a vítima não apresentavam 
qualquer nexo, é realizado por homens com os quais as vítimas não têm 
nenhum elo íntimo, familiar ou de convivência, entretanto mantêm uma 
relação de confiança ou amizade, tais como colegas de trabalho, amigos, 
etc. [...]. 
Feminicídio trans fóbico surge quando uma pessoa transexual é morta por 
sua condição de transexual e por ódio e repúdio do agressor a essa 
condição de gênero, o sujeito ativo acaba com o lapso temporal da vida por 
conta da opção sexual da vítima (SILVA, 2020, p. 12-13). 

Silva (2020) evidencia feminicídio como crime caracterizado em função do 

gênero, em que o ser passivo dessa dinâmica caracteriza-se pela figura feminina, 

frisando a possibilidade de ocorrência da participação no crime por parte de outras 

mulheres, porém se salienta que a autoria do crime, em sua maioria, dar-se-á por 

um homem. 
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1.4 CAPITALISMO, QUESTÃO SOCIAL E A RELAÇÃO COM O CRIME DE 

FEMINICÍDIO 

O debate acerca do sistema vigente se faz de extrema relevância, pois o capi-

talismo é o grande responsável pelas desigualdades socialmente produzidas, con-

sequentemente pelo surgimento das expressões da ―questão social‖, causando im-

pactos significativos na relação com o crime de feminicídio. 

O Serviço Social despontou enquanto profissão em virtude das transforma-

ções societárias ocorridas e que são fruto do sistema vigente, ou seja, do capitalis-

mo que produz e intensifica as desigualdades entre as classes sociais e, por conse-

guinte, provoca o aumento da expressão da ―questão social‖ (SANTOS; YENDO, 

2019). 

[...] o Serviço Social tem na questão social a base de sua fundação como 
especialização do trabalho. Questão social apreendida como o conjunto das 
expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem 
uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho 
torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos 
mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade 
(IAMAMOTO, 2015, p. 27).  

A profissão e o sistema vigente detêm forças antagônicas, porém concomitan-

temente complementares. O Serviço Social tem como princípio a defesa intransigen-

te dos direitos humanos contra todo tipo de arbítrio e autoritarismo, ou seja, de qual-

quer tipo de opressão. Já o sistema capitalista incide diretamente no objeto de traba-

lho do Serviço Social de forma a ampliar as desigualdades combatidas pela profis-

são (IAMAMOTO, 2004). 

Conforme declara a autora Iamamoto (2004), o agir profissional é impregnado 

de ação política: 

As condições que peculiarizam o trabalho do assistente social são uma 
concretização da dinâmica das relações sociais vigentes na sociedade. 
Como as classes sociais só existem em relação, pela mútua mediação entre 
elas, o trabalho profissional é necessariamente polarizado pela trama de 
suas relações e interesses, tendendo a ser cooptado pelas que têm uma 
posição dominante. Reproduz, também pela mesma atividade, interesses 
contrapostos que convivem em tensão. Responde tanto a demandas do ca-
pital e do trabalho, e só pode fortalecer um ou outro pólo pela mediação de 
seu oposto. Participa tanto dos mecanismos de exploração e dominação, 
como ao mesmo tempo, e pela mesma atividade, da resposta às necessi-
dades de sobrevivência da classe trabalhadoras, da reprodução do antago-
nismo desses interesses sociais, reforçando as contradições que constituem 
o motor da história. A partir dessa compreensão é que se pode estabelecer 
uma estratégia profissional e política coletiva para fortalecer as metas do 
capital ou do trabalho, embora não se possa excluir esses atores do contex-
to do trabalho profissional (IAMAMOTO, 2004, p. 11). 
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―As expressões da ―questão social‖ são determinadas pela exploração capital/ 

trabalho, pela estrutura de classes e pela concentração de renda e propriedade que 

configuram o processo evolutivo [...] capitalista‖ (MEIRELLES, 2015 p. 2). Segundo 

Montibeller (2017), o profissional tem que compreender como as expressões da 

―questão social‖ se manifestam socialmente, propondo soluções para seu enfrenta-

mento. 

―A violência é abordada a partir das relações de produção e reprodução social 

na sociedade dividida por classes sociais. Isto é, na sociedade capitalista, a violên-

cia representa uma das expressões da questão social [...]‖ (NASCIMENTO et al., 

2019, p. 1). 

[...] podemos dizer que o papel a que as mulheres foram conduzidas a de-
sempenhar é, simultaneamente, exemplo da opressão da lógica burguesa e 
capitalista, e elemento crucial na constituição e (possível) sucesso de um 
movimento de resistência ao capitalismo e ao patriarcado. Embora a opres-
são das mulheres seja apenas uma de entre muitas outras formas de 
opressão capitalista, ela é também a mais fundamental, aquela que nos 
obriga a questionar o estatuto (mesmo que apenas conceptual) da ―natureza 
humana‖, do ―progresso‖ e inclusive da transformação social (COSTA, 2019, 
p. 06).  

Segundo a Organização Mundial Da Saúde (OMS) violência representa: 

[...] o uso intencional da força ou do poder, real ou em ameaça, contra si 
próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que 
resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 
deficiência de desenvolvimento ou privação. É qualquer ação dirigida a ou-
trem, que cause prejuízos, danos físicos, sociais, psicológicos e/ou espiritu-
ais. Neste sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que 
há relação clara entre a intenção do indivíduo que apresenta ou se envolve 
num comportamento violento e o ato ou a ação praticada (OMS, [s.d.] apud 
CEVS/RS, [2015?], p. 1). 

Especificamente no caso da violência feminina, destaca-se um fator em parti-

cular, no qual se explicita que a mesma é fruto de uma cultura machista e patriarcal, 

proveniente da diferença entre gêneros considerados hierárquicos e desiguais, ideia 

essa disseminada séculos a fio, baseando-se na desvalorização da figura feminina 

(SANTANA, 2019). 

[...] se o capitalismo desintegrou o patriarcado, isto não pode ser dito sobre 
o machismo. O machismo continua presente nas relações sociais e como 
componente cultural da imensa maioria das civilizações do globo. As tenta-
tivas, muitas vezes conseguidas, de manter a mulher em posições subalter-
nas nos âmbitos públicos, domésticos e empresariais ainda se fazem pre-
sentes. Mas as mudanças proporcionadas pelo capitalismo na organização 
do trabalho incidiram também na relação entre homens e mulheres. A ne-
cessidade de se assalariarem levou as mulheres a conseguirem também in-
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dependência e superação desta subordinação à que estavam relegadas há 
séculos através de uma árdua luta (PINTO, [2019?], p. 1). 

A violência entre outras expressões tem sua gênese no modo de produção 

capitalista, recaindo suas consequências diretamente em fatores sociais, econômi-

cos, culturais, entre outros e, consequentemente tem relação ao crime de feminicídio 

(SILVA, 2020). 

Os fatores que contribuem para a morte de mulheres são diversos, entre os 
quais, princípios socioculturais, machismo extremo, estrutura familiar, afeti-
vidade, condições socioeconômicas, acesso à informação e à educação, ti-
po de relacionamento vivenciado pelas pessoas, diferença de força física 
entre o homem e a mulher. Tradicionalmente, no âmbito privado, o predo-
mínio das relações de poder do marido para com sua esposa era conside-
rado algo natural, e ainda hoje a violência contra a mulher ocorre em maior 
escala no âmbito doméstico e conjugal. Assim, é importante partir para uma 
exploração do que leva um convívio tão afável e harmonioso a converter-se 
em uma comunhão de crueldade levando ao ínfimo dos atos no que remete 
a violência humana contra a mulher, a morte (NUNES et al., 2018, p. 3). 

A autora Iamamoto corrobora da ideia de que: 

Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de 
trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 
demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e 
não só executivo (IAMAMOTO, 2015, p. 20). 

A violência é uma expressão da ―questão social‖ complexa, portanto os assis-

tentes sociais devem investigá-la numa perspectiva de totalidade para assim intervir 

de forma mais propositiva, visto que essa expressão, além de antiga, permanece de 

forma bem acentuada na atualidade, no qual a mesma vai ―[...] acarretando conse-

quências desastrosas na formação desse lar e na construção da imagem que essa 

mulher tem de si mesma‖ (NUNES et al., 2018, p. 11). 

Na visão dos cientistas, indivíduos que vivenciaram qualquer tipo de violência 

tem a tendência de reproduzi-las mais tarde e também são mais suscetíveis à recor-

rência das mesmas (SAFFIOTI, 2011), portanto a violência faz parte de um ciclo vi-

cioso e seu ápice culmina com o crime de feminicídio, tendo a vítima sua vida ceifa-

da. 

Segundo Silva (2020), o capitalismo não criou o patriarcado, porém se utiliza 

dele como subterfúgio, ou seja, as mulheres têm como papel cuidar do lar e procriar. 

Dessa maneira, consequentemente, essa submissão feminina na relação patriarcal 
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serve perfeitamente ao capital, fortalecendo o exército de reserva, constituindo mão 

de obra remanescente e, por conseguinte, desvalorização da força de trabalho. 

Sobre o exposto, Marx reitera: 

[...] população trabalhadora excedente é um produto necessário da acumu-
lação ou do desenvolvimento da riqueza com base capitalista, essa super-
população se converte, em contrapartida, em alavanca da acumulação capi-
talista, e até mesmo numa condição de existência do modo de produção 
capitalista. Ela constitui um exército industrial de reserva disponível, que 
pertence ao capital de maneira tão absoluta como se ele o tivesse criado 
por sua própria conta. Ela fornece a suas necessidades variáveis de valori-
zação o material humano sempre pronto para ser explorado, independen-
temente dos limites do verdadeiro aumento populacional (MARX, 2013, p. 
707 apud FORTES, 2018, p. 257). 

Segundo aponta Silva (2020), 

O feminismo é uma arma fundamental na luta contra o capitalismo, uma vez 
que é o movimento de ir contra tudo que aprisiona as mulheres, contra to-
das as amarras. A garantia das liberdades individuais, tão defendidas pelo 
feminismo liberal, não assegura o nosso objetivo final. O capitalismo passou 
por reconfigurações com o tempo, mas sua raiz, que é a exploração, conti-
nua sendo responsável pela morte de muitas mulheres. Que possamos jun-
tas compreender a nossa capacidade de mudança e lutar por uma realidade 
que permita o desenvolvimento pleno das capacidades humanas e individu-
ais (SILVA, 2020, p. 103-104). 

Nesse sentido, Castro e Gurgel (2019) salientam  

[...] que a luta por políticas sociais e a defesa dos serviços públicos de cará-
ter universal são estratégicas para o feminismo, na medida em que, na rei-
vindicação por políticas sociais públicas, o feminismo expressa o aprofun-
damento da contradição entre o processo de minimização dessas políticas e 
o aumento das demandas sociais por serviços públicos, impulsionado para-
doxalmente pelas políticas de viés neoliberal. É nessa demanda por políti-
cas públicas que se pode fortalecer a construção de uma agenda de luta 
popular para o movimento, ampliando sua base de inserção e representa-
ção, política e social (CASTRO; GURGEL, 2019, p. 147). 

Movimentos como o feminismo e o investimento em políticas sociais públicas 

se fazem importantes para que as mulheres tenham a real dimensão do universo no 

qual estão inseridas e, a partir de então, unir forças em benefício da causa, dissemi-

nando informação às pessoas, informação que se torna imprescindível na luta contra 

as injustiças (CASTRO; GURGEL, 2019). 

1.5 HISTÓRICO BRASILEIRO DO CRIME DE FEMINICÍDIO 

Descrever-se-á o histórico brasileiro em relação ao crime de feminicídio, suas 

principais características e particularidades evidenciadas com relação a essa violên-
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cia ainda tão presente na atualidade, visto que o homem segue subjugando a figura 

feminina, impondo-se de forma superior, compartilhando-se, assim, a ideia que a 

mulher é sua propriedade e, portanto, subordinada a seus caprichos. 

Historicamente, constata-se que a figura masculina foi exaltada, já a feminina 

esteve em posição de subserviência, sempre culpabilizada pelos acontecimentos a 

sua volta conforme destaca Pinafi:  

O Cristianismo retratou a mulher como sendo pecadora e culpada pelo des-
terro dos homens do paraíso, devendo por isso seguir a trindade da obedi-
ência, da passividade e da submissão aos homens, — seres de grande ilu-
minação, capazes de dominar os instintos irrefreáveis das mulheres — co-
mo formas de obter sua salvação. Assim a religião judaico-cristã foi deline-
ando as condutas e a ‗natureza‘ das mulheres e incutindo uma consciência 
de culpa que permitiu a manutenção da relação de subserviência e depen-
dência (PINAFI, 2007, p. 2 apud CURIONE, 2020, p. 9). 

Segundo Conceição (2017), violência feminina permeia relações de poder e 

de desigualdade entre os gêneros, sendo essa relação explícita e propagada cultu-

ralmente de maneira natural, portanto mais fácil de ser socialmente aceita. 

Segundo aponta Nunes et al. (2018), historicamente a subordinação e a vio-

lência fazem parte da vida das mulheres, as quais são criadas a partir de uma cultu-

ra machista e patriarcal, pois primeiramente obedecem aos pais, depois aos mari-

dos. A figura masculina sempre teve destaque nas relações, simbolizando poder. 

―Esse convívio submisso e de irrestrita obediência ao homem configura uma desi-

gualdade de direitos e caracteriza um cenário patriarcal, o qual vem gerando diver-

sos conflitos nas relações amorosas e sociais em geral‖ (NUNES et al., 2018, p. 6). 

Chagas e Chagas fazem um breve apanhado referente às constituições brasi-

leiras: 

O Brasil já concebeu oito constituições; a primeira, em 1824, excluía as mu-
lheres de praticar todos os atos da vida civil, tais como votar e ser votada. O 
Código Civil de 1916 expunha o indivíduo do sexo feminino como um ser in-
ferior, sendo ―relativamente incapaz‖, necessitado de orientação e aprova-
ção masculina. Um exemplo disso é o Art. 178 que prevê, em dez dias, con-
tados do casamento, a ação do marido para anular o matrimonio contraído 
com a mulher já deflorada. Outro é encontrado no Art. 233, que define o ma-
rido é o chefe da sociedade conjugal (CHAGAS; CHAGAS, 2017 p. 4). 

Com relação à herança social brasileira oriunda do machismo, Chagas e 

Chagas ressaltam que: 

[...], apesar da Constituição (1988) e as leis promulgadas com intuito de pro-
teger as mulheres, a herança social do machismo ainda prevalece em mui-
tas famílias brasileiras, pesquisas apontam que uma em cada três mulheres 
sofreram algum tipo de violência no ano de 2017. Portanto, podemos perce-



40 
 

ber que a sociedade contemporânea ainda sofre forte influência da herança 
machista das sociedades patriarcais (CHAGAS; CHAGAS, 2017, p. 6). 

Com relação à subordinação da figura feminina perante a masculina, Curione 

aponta: 

A história de submissão das mulheres foi repetida por milênios, sempre limi-
tando-as à vida doméstica e, levando-as a abdicarem de seu livre arbítrio, 
sonhos e anseios pessoais. Fruto da superioridade do homem sobre a mu-
lher, essa submissão deu espaço, para que a figura masculina obtivesse o 
poder de fazer com a mulher, tudo o que desejasse, desde violentá-la fisi-
camente até o extremo de tirar-lhe a vida (CURIONE, 2020, p. 8). 

Essa desigualdade entre gêneros potencializa os ―direitos‖ que os homens 

julgam ter sobre as mulheres, expressando assim uma relação de poder, onde essa 

diferença nas relações acaba por fomentar o sentimento de posse e consequente-

mente atos violentos porque supõem que as mulheres são sua propriedade e por-

tando podem tratá-las da forma que acharem mais conveniente (CURIONE, 2020). 

De acordo com Novais (2020), em algumas regiões do país, os números de 

feminicídios são crescentes e isso advém de uma cultura baseada no patriarcalismo, 

no machismo e na omissão da sociedade, visto que a subjunção de um gênero em 

detrimento de outro acaba de certa forma por incitar tal violência. 

Segundo uma pesquisa realizada sobre dados do Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE), constatou-se que a realidade brasileira ainda incide em 

muitos casos de feminicídios como se indica a seguir: 

[...] No ano de 2017, o estado de São Paulo responde pela menor taxa de 
homicídios femininos, 2,2 por 100 mil mulheres, seguindo pelo Distrito Fede-
ral (2,9), Santa Catarina (3,1) e Piauí (3,2), e ainda Maranhão (3,6) e Minas 
Gerais (3,7). Em termos de variação, redução superiores a 10% ocorreram 
em seis Unidades da Federação, a saber: Distrito Federal, com redução de 
29,7% na taxa; Mato Grosso do Sul, com redução de 24,6%; Maranhão com 
20,7%; Paraíba com 18,3%, Tocantins com 16,6% e Mato Grosso com 
12,6% (CERQUEIRA; LIMA; BUENO et al., 2019, p. 33 apud NOVAIS, 
2020, p. 11). 

Os dados da pesquisa supracitada mostraram maior ocorrência de violência 

no âmbito doméstico nas regiões norte, centro-oeste e nordeste do país, como se 

mostra a seguir:  

Considerando o período decenal, Rio Grande do Norte apresentou o maior 
crescimento, com variação de 214,4% entre 2007 e 2017, o estado de Ro-
raima respondeu pela maior taxa com 10,6 mulheres vítimas de homicídio 
por grupo de 100 mil mulheres, índice mais de duas vezes superior à média 
nacional (4,7). A lista das unidades federativas onde houve mais violência 
letal contra as mulheres é seguida por Acre, com taxa de 8,3 para cada 100 
mil mulheres, Rio Grande do Norte, também com taxa de 8,3, Ceará, com 
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taxa de 8,1 Goiás, com taxa de 7,6, Pará e Espírito Santo com taxa de 7,5. 
(CERQUEIRA; LIMA; BUENO et al., 2019, p. 32 apud NOVAIS, 2020, p. 
12). 

Os indicadores da violência cometida contra mulheres no país se demonstram 

muito expressivos ainda nos dias atuais, fruto de uma errônea concepção de que o 

gênero masculino é superior ao feminino, ideia essa disseminada culturalmente sé-

culos a fio e que não é questionada pela sociedade com a seriedade que o tema 

exige, portanto manifestando-se em prol do machismo, visto que essa conduta só 

vem a reforçar a desvalorização da figura feminina (NOVAIS, 2020). 

Segundo aponta Pinafi:  

A violência contra a mulher é produto de uma construção histórica — por-
tanto, passível de desconstrução — que traz em seu seio estreita relação 
com as categorias de gênero, classe e raça/etnia e suas relações de poder. 
Por definição, pode ser considerada como toda e qualquer conduta baseada 
no gênero, que cause ou passível de causar morte, dano ou sofrimento nos 
âmbitos: físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública 
quanto na privada (PINAFI, 2007, p. 1 apud CURIONE, 2020, p. 8). 

Consoante com Souza et al. (2018), a violência feminina deve ser analisada 

numa perspectiva de universalidade, pois abrange muitos aspectos a serem aborda-

dos incluindo fatores sociais, penais e, não mais importante, mas imprescindível, o 

fator educacional, pois se necessita através da informação modificar a questão cultu-

ral para que, de fato, a mulher seja reconhecida e respeitada como realmente mere-

ce. 

1.6 CARACTERIZAÇÃO DA VÍTIMA E DO SUJEITO SOCIAL QUE COMETE 

CRIME DE FEMINICÍDIO 

A abordagem decorrerá no sentido de caracterizar a vítima e o sujeito social 

que comete o crime de feminicídio, apresentando o perfil do agressor, traçando as 

características mais usuais e aparentes nos casos apreciados no estudo. 

O crime de feminicídio é normalmente praticado por um homem, mas não 

exclusivamente, pois o mesmo também pode ser praticado por uma mulher, porém 

a vítima obrigatoriamente tem que ser do sexo feminino, independentemente da 

idade. É considerado feminicídio, também, o homicídio cometido por casal 

homossexual formado por mulheres, cujo crime concretiza-se com a morte da 

vítima em virtude da condição do gênero feminino, fator esse que não se aplica a 

casais homossexuais masculinos (ORTEGA, 2016). 
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Referindo-se à demanda transexual que abrange indivíduos que realizaram 

transformação corporal por meio de cirurgia para mudança de gênero, afins de 

direito passam a se enquadrar perante a lei como: 

[...] a transexual que realizou a cirurgia e passou a ter identidade sexual 
feminina é equiparada à mulher para todos os fins de direito, menos para 
agravar a situação do réu. Isso porque, em direito penal, somente se 
admitem equiparações que sejam feitas pela lei, em obediência ao 
princípio da estrita legalidade (ORTEGA, 2016, p. 1). 

A violência contra o gênero feminino inicia-se das mais diversas formas 

englobando todo tipo de agressão: física, psicológica, sexual, patrimonial, entre 

outras, violências tais que podem vir a evoluir culminando com a morte da vítima 

(MENEGHEL; PORTELLA, 2017). 

O crime de feminicídio independe de classe, posição social, idade, cor e 

religião. É geralmente consumado por indivíduos com comportamentos agressivos, 

abusivos e impositivos, crendo o homem que domina e possui vantagens no 

relacionamento e, por conseguinte, o seu desejo deve prevalecer. Feminicídio é uma 

ação extremamente brutal contra o sexo feminino, no qual o agressor se acha no 

direito de ceifar a vida da vítima, pois acredita ser dono da mulher, julgando-se 

superior a ela. O crime respalda-se no padrão hierárquico e desigual que se 

configura até hoje numa grande parcela dos relacionamentos, padrão esse 

enraizado e perpetrado culturalmente e que de certa forma é ―aceito‖ e 

negligenciado pela sociedade (FONSECA et al., 2018). 

O assassinato de mulheres é habitual no regime patriarcal, no qual elas 
estão submetidas ao controle dos homens, quer sejam maridos, familiares 
ou desconhecidos. As causas destes crimes não se devem a condições 
patológicas dos ofensores, mas ao desejo de posse das mulheres, em 
muitas situações culpabilizadas por não cumprirem os papeis de gênero 
designados pela cultura

. 
As violências contra as mulheres compreendem um 

amplo leque de agressões de caráter físico, psicológico, sexual e 
patrimonial que ocorrem em um continuum que pode culminar com a morte 
por homicídio, fato que tem sido denominado de femicídio ou feminicídio. No 
seminário internacional realizado em 2005, Feminicídio, Política e Direito, 
Diana Russel considerou adequada a tradução do inglês ―femicide‖ para o 
espanhol ―femicídio‖, para evitar a feminização da palavra homicídio. 
Porém, autores como Marcela Lagarde diferenciam femicídio, ou 
assassinato de mulheres, de feminicídio, ou assassinato de mulheres 
pautado em gênero em contextos de negligência do Estado em relação a 
estas mortes, configurando crime de lesa fumanidade (MENEGHEL; 
PORTELLA, 2017, p. 1). 

Com relação aos sentimentos provocados, Costa salienta que: 
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O ciúme pode ser visto como um sentimento doloroso provocado pelo medo 
de perder ou de não ser o preferido em relação a alguém do qual se tem a 
intenção de ter o sentimento exclusivo. É o medo de ser rejeitado, 
abandonado ou de não ser suficiente para determinada pessoa. Trata-se de 
um afeto completamente centrado em si mesmo e que vê no outro alguém 
somente capaz de suprir suas necessidades (COSTA, 2019, p. 16). 

Feminicídio é um crime que decorre de um sentimento de grande furor, de 

extrema raiva, de superioridade, posse e domínio que os homens acreditam exercer 

sobre as mulheres culminando na morte da vítima. O crime resulta de 

comportamentos provenientes de uma cultura machista e patriarcal na qual os 

homens se apoiam para comandar a relação e, quando chegam às vias de fato, 

alegam que o crime fundamenta-se na evasiva de ―lavar sua honra‖, baseando-se a 

causas supostamente em Psicopatologias evidenciadas por meio de delírios e de 

devaneios de homens equivocados que acabam por distorcer a realidade dos 

acontecimentos (SILVA; AZAMBUJA, 2021). 

Conforme visto, o feminicida tem como perfil a necessidade de exercer o 

poderio sobre a mulher, tentando, dessa maneira, autoafirmar-se, emoldando-se 

como ser dominante da relação ante a sociedade. O ato, em sua grande maioria, 

ocorre de maneira cruel, outra forma de explicitar sua superioridade sobre a vítima 

(COSTA, 2019), superioridade masculina que adveio de traços herdados da cultura 

do patriarcado e do machismo, reforçando assim a postura desigual entre os 

gêneros. 

O assassino passional busca o bálsamo equivocado para sua neurose. 
Quer recuperar, por meio da violência, o reconhecimento social e a 
autoestima que julga ter perdido com o abandono ou o adultério da mulher. 
Ele tem medo do ridículo e, por isso, equipara-se ao mais vil dos mortais. O 
marido supostamente traído fala em ―honra‖, quando mata a mulher, porque 
se imagina alvo de zombarias por parte dos outros homens, sente-se ferido 
em sua masculinidade, não suporta a frustração e busca vingança. Na 
verdade, está revoltado por não ter alcançado a supremacia que sempre 
buscou; padece de imaturidade e de insegurança (ELUF, 2007, p. 119 apud 
COSTA, 2019, p. 21). 

Segundo aponta o CNMP (2017, p. 58) no crime passional: ―Em regra, o 

agressor se apresenta como um homem apaixonado que ‗perdeu a razão‘‖. Já a 

vítima descrita como uma mulher confusa e frágil e que precisa aceitar e 

―compreender que o feminicida não ama a vítima, tanto que a aniquila, destrói seu 

corpo com crueldade após haver destruído sua alma‖ (CNMP, 2017, p. 58). 

O criminoso passional ao escolher matar sua consorte é extremamente 
bárbaro, visando provocar o mesmo padecimento que a vítima lhe impôs. 
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Considera apenas o seu tormento e a sua paixão obsessiva. Esses tipos de 
crimes são marcados por extrema violência [...]. Vale salientar, que os 
assassinos passionais têm consciência do que estão fazendo, embora 
percam o controle da situação, desejam alcançar o seu objetivo, que é 
ceifar a vida de suas vítimas, e entendem muito bem no momento do 
homicídio o que está sendo feito (COSTA, 2019, p. 21). 

Ressalta-se que os atores dessa relação precisam ser analisados, pois tanto 

a superioridade como a submissão são extremos, portanto posicionamentos 

errôneos levam a atitudes de dominação e de dependência, fatores que demonstram 

relações nocivas, consequentemente pouco prováveis de serem bem-sucedidas. 

―Cuidar de um agressor é proteger diversas futuras vítimas, não só a vítima em si, a 

família da vítima, a família do agressor, o próprio agressor, a sociedade como um 

todo‖. (BECO, 2016, p. 30). 

1.7 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO À MULHER 

A discussão atear-se-á às legislações brasileiras de proteção à mulher. No 

que diz respeito à Lei Maria da Penha, a legislação objetiva a função protetiva da 

vítima (BRASIL, 2006); no caso da Lei de Feminicídio, o intuito é a função punitiva 

do agressor ao incluir-se a qualificadora do homicídio feminino por questões de 

gênero, enquadrando-o como crime hediondo (BRASIL, 2015). As legislações em si 

têm intenção de reprimir a violência contra o gênero feminino. 

―A violência doméstica e familiar é uma das formas de violação dos direitos, 

expressando costumes e comportamentos socioculturais, trazidos desde os 

primórdios, com a ideia de superioridade masculina, em relação a mulher‖ 

(CONCEIÇÃO, 2017, p. 2). 

1.7.1 Lei Maria da Penha 

A concreção da Lei Maria da Penha foi consumada após árdua luta por parte 

das mulheres tanto em nível nacional quanto internacional. Seu texto foi fruto de um 

laborioso processo, o qual, após muito se discutir sobre o tema, seguiu-se para 

inclusão na pauta do Congresso Nacional, realizando-se, ainda, algumas alterações 

sobre o texto base para posterior aprovação e sanção do Presidente (SANTOS; 

TOMÉ, 2020). ―O movimento feminista foi um ator fundamental no processo de 

elaboração e de aprovação da lei denominada Maria da Penha‖ (MENEGHEL et al., 

2013, p. 693). 
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A lei Maria da Penha Maia nº 11.340 foi sancionada em 07 de agosto de 
2006 exigiu-se uma mudança de postura, pois se estabelece a obrigatorie-
dade do respeito e da igualdade, criando mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar que consiste em: violência física, psicológica, sexual, 
patrimonial e a moral, elencados no artigo 7º da lei (CONCEIÇÃO, 2017, p. 
3). 

A lei suprarreferida intitulada Maria da Penha recebeu essa nomenclatura 

embasada no caso de violência doméstica protagonizado pela Sra. Maria da Penha 

Maia Fernandes, que foi atacada pelo próprio marido enquanto dormia, sendo 

atingida com dois tiros nas costas resultando num quadro de paraplegia. Esse caso 

teve a intervenção da Organização dos Estados Americanos (OEA) devido a sua 

repercussão, direcionamento dado ao fato pelas autoridades e morosidade no 

julgamento (BOAVENTURA; MIRANDA, 2018). 

A gravidade do caso tirou dos juizados especiais criminais a competência 
para julga-los, passando a ser tipificado expressamente no Código Penal. 
Antes da criação da Lei, não se tinha previsto que o juiz que fosse 
designado ao caso, decretasse a prisão preventiva, onde agora é 
absolutamente possível, dependendo do risco que a vítima estiver exposta, 
e ainda mais, poderá ser decretada medida protetiva afastando o agressor 
de sua vítima, ou até mesmo da família da mesma, proibindo qualquer tipo 
de contato (BOAVENTURA; MIRANDA, 2018, p. 1). 

Consoante à referida Lei, n º 11.340/06, os art.5º e art.6º dispõem sobre: 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial: 
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 
esporadicamente agregadas; 
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 
tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem 
de orientação sexual. 
Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das 
formas de violação dos direitos humanos (BRASIL, 2006, p. 1). 

A lei supramencionada pode ser estruturada em três eixos conforme aponta 

Meneghel et al.: 

[...] o primeiro trata das medidas criminais para a punição da violência, 
incluindo a retomada do inquérito policial, a prisão em flagrante, a restrição 
da representação criminal para determinados crimes e o veto para a 
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aplicação da Lei 9099/95
1
. No segundo eixo encontram-se as medidas de 

proteção da integridade física e dos direitos da mulher, e no terceiro eixo, as 
medidas de prevenção e de educação, objetivando impedir a ocorrência da 
violência e da discriminação baseadas no gênero (MENEGHEL et al., 2013, 
p. 693). 

A lei Maria da Penha pretendeu, como um de seus objetivos principais, 

penalizar o agressor de forma mais efetiva, possibilitando ―instaurar medidas mais 

rigorosas em relação aos agressores, não havendo mais a possibilidade de 

julgamento das violências de gênero como crimes de menor potencial ofensivo‖ 

(MENEGHEL et al., 2013, p. 693), com penas mais brandas e punições 

insignificantes, portanto a lei foi ideada com o intenção de proteger a vítima de 

possíveis agressões e através desse mecanismo refrear violência de cunho 

doméstico e/ou familiar contra o gênero. 

Disseminar informação e ter uma rede socioassistencial bem fundamentada, 

interligada aos órgãos de saúde, proteção e segurança, faz-se de suma importância 

para enfrentamento da violência de gênero, trabalhando de forma conjunta a 

prevenção desses crimes (MENEGHEL et al., 2013). 

1.7.2 Lei do Feminicídio 

A referida lei concerne à alteração do Código Penal brasileiro referente à 

qualificadora do crime de homicídio feminino por questão de gênero, classificando-o 

como crime hediondo (BRASIL, 2015). Em relação a isso: 

A Lei 13.104, de 09 de março de 2015 altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio 
como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 
8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes 
hediondos (BRASIL, 2015, p. 1). 

O feminicídio detém uma singularidade, pois se estende como homicídio 

cometido contra uma mulher por questões de gênero: 

[...] se configura feminicídio, quando é comprovada as causas, podendo ser: 
agressões físicas ou psicológicas, abuso ou assédio sexual, tortura, 
mutilação genital, espancamentos entre qualquer outra forma de violência 
que gerem a morte de uma "mulher", ou seja por exclusiva questão de 
gênero (PEREIRA; PEREIRA, 2017, p. 1). 

                                            
1
 A Lei nº 9.099/95 trata das infrações penais de menor potencial ofensivo e de seu 

processamento. 



47 
 

A qualificadora do crime de feminicídio se faz de suma importância a fim de 

garantir que o agressor seja de fato enquadrado e punido de forma mais eficaz pelo 

ato cometido, evitando assim o abrandamento da pena (MESSIAS; CARMO; 

ALMEIDA, 2020). 

A aplicabilidade da lei de feminicídio se justifica nas seguintes situações: 

- Violência doméstica ou familiar: quando o crime resulta da violência do-
méstica ou é praticado junto a ela, ou seja, quando o autor do crime é um 
familiar da vítima ou já manteve algum tipo de laço afetivo com ela; - Me-
nosprezo ou discriminação contra a condição da mulher: ou seja, quando o 
crime resulta da discriminação de gênero, manifestada pela misoginia e pela 
objetificação da mulher, sendo o autor conhecido ou não da vítima (MAN-
SUIDO, 2020, p. 1). 

Ainda fazendo menção à lei suprarreferida, destaca-se que, em função da 

qualificadora do homicídio relativa à questão de gênero, tornando o crime hediondo, 

elevando a pena que era de 6 a 20 anos de reclusão (COSTA, 2018) para 12 a 30 

anos, embora em 2021, houve a aprovação de projeto de lei pela Câmara dos 

Deputados ampliando essa pena para 15 a 30 anos. Tal projeto ainda não foi 

convertido em lei (CÂMARA, 2021). 

Desse modo, aumentou-se também o tempo de pena que o detento deverá 

cumprir para pedir progressão de regime (CÂMARA, 2021) ―de 50% para 55% de 

pena cumprida no regime fechado se o réu for primário. A liberdade condicional 

continua proibida‖ (CÂMARA, 2021, p. 1).  

Ser hediondo implica na possibilidade de maior tempo para progredir de 
regime, na impossibilidade de fiança, graça e anistia, dentre outras 
importante consequências que o fazem ser considerada infração de 
altíssima gravidade. Logo, dentro da esfera penal, o feminicídio representa 
a tentativa máxima do aparelho criminal para tentar inibir conduta tão 
nefasta a dignidade e a vida da mulher brasileira (COSTA, 2018, p. 7). 

Segundo aponta Sadalla et al. (2019), a lei do feminicídio acrescenta a pena 

base de 1/3 à metade quando o crime for cometido contra as vítimas nas seguintes 

circunstâncias: 

Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto; - Contra pessoa 
menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência; na presença de 
descendentes ou de ascendentes da vítima, sendo todas do sexo feminino 
(SADALLA et al., 2019, p. 3). 

De acordo com Bianchini e Gomes ([2014?], p. 1), ―A prisão temporária nos 

crimes hediondos terá o prazo de trinta dias, prorrogável por igual período em caso 

de extrema e comprovada necessidade‖. Ainda, ―Por se tratar de um crime 
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qualificado, hediondo e contra a vida, seu julgamento vai para a vara do Tribunal do 

júri‖ (SADALLA et al., 2019, p. 3). 

Sadalla et al. (2019) salientam a alteração realizada na lei do feminicídio que: 

[...] suprimiu o termo "gênero feminino", empregado no Projeto de Lei origi-
nal, apresentado pelo Senado Federal (n°292/2013), para fixar a expressão 
"sexo feminino" como uma forma de excluir as mulheres, que não se en-
quadram biologicamente como "mulher", ou seja, as mulheres trans, da apli-
cação da nova lei. Esta modificação fere o entendimento que já havia desde 
1994, de que a violência é quanto ao gênero feminino e não a questões bio-
lógicas ou sociais [...] (SADALLA et al., 2019, p. 14). 

Como aponta Sadalla et al. (2019), a violência contra a mulher existe desde a 

antiguidade, atravessou gerações e vem se perpetuando ao longo dos tempos, 

configurando-se essa expressão da ―questão social‖ como violação a direitos. A 

referida lei trouxe o devido rigor penal concernente ao crime praticado contra a 

vítima pelo fato de ser mulher, rigor esse que se fez necessário para coibir uma 

violência que, de certa forma, foi ignorada pela sociedade e que quando explicitada 

se encara com certa tolerância e ―naturalidade‖. Atitude essa, fruto da herança 

cultural perpetrada pelo patriarcalismo. 

1.8 DADOS ESTATÍSTICOS REFERENTES AO CRIME DE FEMINICÍDIO NA 

COMARCA DE CAÇADOR COMPARADAS ÀS DEMAIS COMARCAS DO ESTADO 

DE SANTA CATARINA NOS ANOS DE 2019, 2020 E PRIMEIRO SEMESTRE DE 

2021 

A pesquisa pauta-se em dados estatísticos disponibilizados no site oficial do 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) no seguinte endereço eletrônico: 

https://www.tjsc.jus.br/web/violencia-contra-a-mulher/relatorios. 

Contemplar-se-ão, na Tabela 1, os ―Processos de Feminicídio Distribuídos‖ na 

Comarca de Caçador e nas Comarcas espalhadas no Estado de Santa Catarina no 

primeiro semestre, ou seja, abarcando os meses de janeiro a junho de 2019.  

Tabela 1 – Processos de Feminicídio Distribuídos – 1° Semestre / 2019 

1º SEMESTRE DE 2019 

MÊS CAÇADOR ESTADO 

Janeiro 0 1 

Fevereiro 0 5 

Março 0 4 

Abril 0 5 
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Maio 0 6 

Junho 0 1 

TOTAL 0 22 

Fonte: TJSC (2020). 

Na sequência, disponibilizar-se-á o Gráfico 1 que representa visualmente 

através de gravura os dados obtidos com a pesquisa nesse intervalo de tempo. 

Gráfico 1 – Processos de Feminicídio Distribuídos – 1° Semestre / 2019 

 
Fonte: TJSC (2020). 

Na Tabela 2, constam os ―Processos de Feminicídio Distribuídos‖ na Comarca 

de Caçador e nas Comarcas espalhadas no Estado de Santa Catarina no segundo 

semestre, ou seja, contemplando os meses de julho a dezembro de 2019. 

Tabela 2 – Processos de Feminicídio Distribuídos – 2° Semestre / 2019 

2º SEMESTRE DE 2019 

MÊS CAÇADOR ESTADO 

Julho 0 0 

Agosto 0 4 

Setembro 0 2 

Outubro 0 2 

Novembro 0 0 

Dezembro 0 0 

TOTAL 0 8 

Fonte: TJSC (2020). 

Na sequência apresentar-se-á o Gráfico 2 compondo os dados oriundos da 

pesquisa nesse ínterim. 

Gráfico 2 – Processos de Feminicídio Distribuídos – 2° Semestre / 2019 
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Fonte: TJSC (2020). 

Já na Tabela 3, integram-se os ―Processos de Feminicídio Distribuídos‖ na 

Comarca de Caçador e nas Comarcas espalhadas no Estado de Santa Catarina no 

primeiro semestre de 2020. 

Tabela 3 – Processos de Feminicídio Distribuídos – 1° Semestre / 2020 

1º SEMESTRE DE 2020 

MÊS CAÇADOR ESTADO 

Janeiro 0 25 

Fevereiro 0 26 

Março 0 35 

Abril 0 22 

Maio 1 23 

Junho 0 26 

TOTAL 1 157 

Fonte: TJSC (2021). 

Dando continuidade, no Gráfico 3, expressar-se-ão visualmente os dados 
nesse interlúdio. 

Gráfico 3 – Processos de Feminicídio Distribuídos – 1° Semestre / 2020 
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Fonte: TJSC (2021). 

A Tabela 4 compõe-se de dados referentes aos ―Processos de Feminicídio 

Distribuídos‖ na Comarca de Caçador e nas Comarcas espalhadas no Estado de 

Santa Catarina no segundo semestre de 2020. 

Tabela 4 – Processos de Feminicídio Distribuídos – 2° Semestre / 2020 

2º SEMESTRE DE 2020 

MÊS CAÇADOR ESTADO 

Julho 1 31 

Agosto 0 16 

Setembro 0 23 

Outubro 0 19 

Novembro 3 41 

Dezembro 2 35 

TOTAL 6 165 

Fonte: TJSC (2021). 

Logo a seguir, apresentar-se-á o Gráfico 4 ilustrando os dados nesse lapso de 
tempo. 

Gráfico 4 – Processos de Feminicídio Distribuídos – 2° Semestre / 2020 
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Fonte: TJSC (2021). 

A Tabela 5 contempla os ―Processos de Feminicídio Distribuídos‖ na Comarca 

de Caçador e nas Comarcas espalhadas no Estado de Santa Catarina no primeiro 

semestre de 2021. 

Tabela 5 – Processos de Feminicídio Distribuídos – 1° Semestre / 2021 

1º SEMESTRE DE 2021 

MÊS CAÇADOR ESTADO 

Janeiro 0 19 

Fevereiro 0 13 

Março 1 31 

Abril 0 20 

Maio 0 15 

Junho 0 25 

TOTAL 1 123 

Fonte: TJSC (2021). 

Findando-se com o Gráfico 5 que ilustra os dados colhidos nessa lacuna 

temporal. 

Gráfico 5 – Processos de Feminicídio Distribuídos – 1° Semestre / 2021 

 
Fonte: TJSC (2021). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

A presente pesquisa traz como tema o feminicídio, que trata do homicídio de 

mulheres, um crime envolvendo ódio e a supremacia das relações de gêneros 

hierárquicos, pois a superioridade masculina enraizou-se por séculos, promovendo 

culturas machistas e patriarcais nas quais a figura feminina sempre se manteve 

dominada e subjugada, padrão esse que, de certa forma, é ―aceito‖ pela sociedade 

(BITTENCOURTH; SILVA; ABREU, [2019?]). Para o desenvolvimento deste estudo, 

levantaram-se hipóteses relativas ao problema abordado, identificando possíveis 

motivos que levam a tal fatalidade. 

Pesquisa é a exploração, é a inquisição, é o procedimento sistemático e 
intensivo, que tem por objetivo descobrir e interpretar os fatos que estão 
inseridos em uma determinada realidade. A pesquisa é definida como uma 
forma de estudo de um objeto. Este estudo é sistemático e realizado com a 
finalidade de incorporar os resultados obtidos em expressões comunicáveis 
e comprovadas aos níveis do conhecimento obtido (BARROS; LEHFELD, 
1990, p. 14). 

De acordo com Ander-Egg (1978, p. 28 apud LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 

155), pesquisa envolve um ―procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, 

que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do 

conhecimento‖. Destarte, a pesquisa retrata algo intrínseco a natureza humana 

(BARROS; LEHFELD, 1990), fundamentando-se num emaranhado de informações 

que tem por intuito responder ao problema preestabelecido (BOOTH; COLOMB; 

WILLIAMS, 2008). 

Também, aponta Fachin, 

O conhecimento científico pressupõe aprendizagem superior. Caracteriza-se 
pela presença do acolhimento metódico e sistemático dos fatos da realidade 
sensível. Por meio da classificação, da comparação, da aplicação dos 
métodos, da análise e síntese, o pesquisador extrai do contexto social, ou 
do universo, princípios e leis que estruturam um conhecimento 
rigorosamente válido e universal (FACHIN, 2003, p. 11). 

Para alcançar os objetivos propostos nesta monografia, utilizou-se como 

procedimento técnico o levantamento e a análise de dados por meio da metodologia 

de pesquisa quali-quantitativa, bibliográfica e descritiva, envolvendo assim quatro 

abordagens. 

Primeiramente, aborda-se a fase qualitativa, para a qual, por meio de fontes 

seguras, coletaram-se dados para a compreensão do fenômeno estudado, fase essa 



54 
 

realizada em conjunto com a pesquisa bibliográfica. Sobre este tipo de pesquisa, 

Sousa, Oliveira, Alves sintetizam com clareza que: 

A pesquisa bibliográfica é o levantamento ou revisão de obras publicadas 
sobre a teoria que irá direcionar o trabalho científico o que necessita uma 
dedicação, estudo e análise pelo pesquisador que irá executar o trabalho 
científico e tem como objetivo reunir e analisar textos publicados, para 
apoiar o trabalho científico (SOUSA; OLIVEIRA; ALVES, 2021, p. 66). 

Como salienta Tumelero (2018, p.1) ―A pesquisa descritiva [...] é aquela que 

descreve uma realidade de forma imparcial, sem interferências de quem está 

pesquisando‖ refere-se, portanto, à exposição da realidade, visando a alicerçar a 

tomada de decisão. 

E, após a aplicação dessas técnicas de investigação, findaram-se tais etapas 

da pesquisa, concluindo a fase quantitativa com a análise e a tabulação dos dados 

coletados. 

Os procedimentos éticos desta pesquisa envolvem basicamente a relação do 

pesquisador com o material estudado, com o cuidado na manipulação dos dados 

pesquisados e com a apropriação e uso indevido de referências bibliográficas, 

mantendo a fidedignidade das informações (FIORENTINI; LORENZATO, 2009). 

Quanto à divulgação, seguindo a pesquisa os critérios exigidos para sua 

realização, acredita-se que os resultados devam ser publicados, pois o 

conhecimento produzido é relevante, vindo a contribuir com a comunidade científica. 

2.1 UNIVERSO DA PESQUISA 

O universo da pesquisa englobou dados oficiais relacionados a todas as 

Comarcas espalhadas pelo Estado de Santa Catarina, alcançando assim um grupo 

maior de pessoas que representaram a pesquisa em si e seus resultados. 

2.2 AMOSTRAGEM 

A amostragem contempla os ―Processos de Feminicídio Distribuídos‖ na 

Comarca de Caçador comparando-os aos demais processos das Comarcas do 

Estado de Santa Catarina os quais estão inseridos dentro do universo da pesquisa, 

onde a abordagem se efetivará através de dados estatísticos obtidos no site oficial 

do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) no seguinte endereço eletrônico: 

https://www.tjsc.jus.br/web/violencia-contra-a-mulher/relatorios. 
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2.3 ANÁLISE DOS DADOS 

“A análise de dados tem o objetivo de organizar e compreender os dados que 

foram coletados na pesquisa‖ (COELHO, 2017, p. 1), dados esses que foram obtidos 

a partir de métodos e técnicas empregadas pelo pesquisador. 

Após essa análise diagnóstica, buscou-se a compreensão das causas do 

evento. A partir disso, com a conclusão baseada no estudo é possível demonstrar se 

o mesmo alcançou os objetivos propostos e se o problema levantado inicialmente foi 

respondido a contento. 

Intenta-se com a pesquisa contribuir com dados científicos para que, dessa 

forma, possam ser implementadas ações que visem a combater a expressão da 

―questão social‖ abordada. 

2.4 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

Neste trabalho monográfico, observaram-se as condutas éticas inerentes a 

um trabalho de pesquisa e ao pesquisador. Buscou-se fidelidades aos autores 

citados no trabalho, respeitando-se a conferência desta monografia na verificação do 

programa intitulado ―Plagius‖ preconizado pela instituição de ensino UNIARP – 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe e na consulta do mesmo a livros, artigos, 

revistas e sites. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados obtidos em conformidade com o 

estudo realizado por meio da utilização da metodologia de pesquisa envolvendo 

quatro abordagens: quali-quantitativa, bibliográfica e descritiva. 

Para o levantamento dos dados da pesquisa, abarcou-se o universo, 

contemplando todas as Comarcas espalhadas pelo Estado de Santa Catarina e 

assim se pôde, por meio de relatórios referentes a ―Processos de Feminicídio 

Distribuídos‖ nos anos de 2019, 2020, e no primeiro semestre de 2021, angariar 

dados estatísticos que subsidiassem concretamente o estudo. Tais dados são 

públicos e estão disponíveis no site oficial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

(TJSC) e podem ser acessados no seguinte endereço eletrônico: 

https://www.tjsc.jus.br/web/violencia-contra-a-mulher/relatorios. 

Desse modo o presente estudo vem salientar os muitos anos de subjunção, 

submissão, desvalorização e inferiorização do gênero feminino, sendo as sucessivas 

investidas sofridas as mais diversas, além de abrangerem desde agressões físicas, 

psicológicas, patrimoniais e de cunho sexual e que podem vir a culminar em 

assassinato. Atualmente, esse crime é classificado como feminicídio 

(MENEGHEL; PORTELLA, 2017). 

Há indícios de que a violência contra a figura feminina acontece desde a 

origem da civilização, sendo esse um fator histórico em diversas sociedades no 

mundo. Portanto, o domínio de um dos gêneros sobre o outro é algo enraizado à 

cultura e se demonstra por meio do machismo, do patriarcado, da desvalorização e 

subjunção da figura feminina (BITTENCOURTH; SILVA; ABREU, [2019?]). 

A escritura bíblica impõe uma condição secundária à mulher, e ainda, 
atribuí-lhe a culpa pela quebra do encanto do paraíso. Fato é que esta é 
uma interpretação literal, e que teologicamente, não está correspondendo à 
verdadeira mensagem cristã, porém, difundiu-se a partir desta simples 
interpretação, a condição de submissão feminina, ante a ascendência do 
homem em todas as relações. O femicídio, portanto, é parte dos 
mecanismos de perpetuação da dominação masculina, estando 
profundamente enraizado na sociedade e na cultura (LIRA, 2015, p. 1). 

Feminicídio é, portanto, o termo utilizado para caracterizar o ato mais grave 

de violência feminina, isto é, morte em razão de gênero, sendo o Código Penal alte-

rado, acrescentando-se a qualificadora ao crime de homicídio, passando o mesmo a 

pertencer ao rol dos crimes hediondos (BRASIL, 2015). 
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O crime de feminicídio tem relação direta com a profissão de Serviço Social, 

pois caracteriza-se como a demonstração máxima da violência contra o gênero fe-

minino e, portanto, considerada uma expressão da ―questão social‖, por conseguin-

te, objeto da profissão. 

O Serviço Social eclodiu enquanto profissão em virtude das transformações 

societárias ocorridas e que são fruto do sistema vigente, ou seja, do capitalismo que 

produz e intensifica as desigualdades entre as classes sociais e consequentemente 

provoca o aumento da expressão da ―questão social‖ (SANTOS; YENDO, 2019). 

[...] o Serviço Social tem na questão social a base de sua fundação como 
especialização do trabalho. Questão social apreendida como o conjunto das 
expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem 
uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho 
torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos 
mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade 
(IAMAMOTO, 2015, p. 27). 

Em vista disso, constata-se que a profissão e o sistema capitalista compreen-

dem forças opostas, ou seja, antagônicas, porém concomitantemente complementa-

res. O Serviço Social tem como princípio a defesa intransigente dos direitos huma-

nos contra todo tipo de arbítrio e de autoritarismo, ou seja, de qualquer tipo de 

opressão. Já o sistema capitalista incide diretamente no objeto de trabalho do Servi-

ço Social de forma a ampliar as desigualdades combatidas pela profissão (IAMA-

MOTO, 2004). 

Desse modo, o crime de feminicídio se expressa com uma violação de direi-

tos. Logo, integra o objeto da profissão, pois se caracteriza como uma expressão da 

―questão social‖ a qual se quer conhecer, entender em sua magnitude, visando a, 

assim, incidir de forma mais efetiva na problemática, propondo de fato possíveis so-

luções para seu enfrentamento. 

Feminicídio é um crime que decorre de um sentimento de grande furor, de 

extrema raiva, de superioridade, posse e domínio que os homens acreditam exercer 

sobre as mulheres, culminando com a morte da vítima. O crime resulta de 

comportamentos provenientes de uma cultura machista e patriarcal, na qual os 

homens se apoiam para comandar a relação e, quando chegam, às vias de fato, 

alegam que o crime fundamenta-se na evasiva de ―lavar sua honra‖, baseando-se as 

causas, supostamente, em Psicopatologias evidenciadas por meio de delírios e de 

devaneios de homens equivocados que acabam por distorcer a realidade dos 

acontecimentos (SILVA; AZAMBUJA, 2021). 
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O assassino passional busca o bálsamo equivocado para sua neurose. 
Quer recuperar, por meio da violência, o reconhecimento social e a 
autoestima que julga ter perdido com o abandono ou o adultério da mulher. 
Ele tem medo do ridículo e, por isso, equipara-se ao mais vil dos mortais. O 
marido supostamente traído fala em ―honra‖, quando mata a mulher, porque 
se imagina alvo de zombarias por parte dos outros homens, sente-se ferido 
em sua masculinidade, não suporta a frustração e busca vingança. Na 
verdade, está revoltado por não ter alcançado a supremacia que sempre 
buscou; padece de imaturidade e de insegurança (ELUF, 2007, p. 119 apud 
COSTA, 2019, p. 21). 

Segundo Costa (2017), a desigualdade entre os sexos permeia uma questão 

histórica, pois se atribuiu poderes à figura masculina em detrimento à feminina e 

para que, de certa forma, essa ―hierarquia‖ seja mantida utilizam-se artifícios como: 

desvalorização, cerceamento e violência, garantindo que a prevalência e a 

desigualdade entre os gêneros se perpetue, fatores esses naturalizados em muitas 

sociedades (COSTA, 2017), comportamento esse de certa forma ―aceito‖ pela 

sociedade, onde o homem sempre exerceu um sentimento de posse sobre o corpo e 

a vida da mulher (SANTANA, 2019). 

[...] durante todo o período histórico, o conservadorismo do patriarcado 
ainda se instala na sociedade atual, subordinando a mulher a uma posição 
inferior ao homem e influenciando diretamente na identidade feminina. 
Dessa forma, a identidade feminina não é manifestada na sentença de 
autoajuda na qual a questão é o comportamento divergente e desigual de 
gênero, cuja instabilidade da identidade feminina esteja constituída na sua 
própria subjetividade, uma vez que a mulher do século XX alcança uma 
nova posição social, o de trabalhadora e provedora da casa, além de 
participar e ocupar cargos políticos públicos, exigindo da mulher um novo 
conjunto de valores e comportamentos, desenraizando toda influência 
patriarcal que ainda reside atualmente na sociedade (RODRIGUES; REIS; 
QUADRADO, 2018, p. 1). 

O feminicídio sempre existiu, porém não com essa denominação para o 

crime. E essa nova posição social alcançada pela mulher no século XX citada 

anteriormente (RODRIGUES; REIS; QUADRADO, 2018) acaba por provocar, em 

alguns homens, desestabilidade emocional. Assim, movidos pelo sentimento de 

posse e impulsionados pelo ciúme, acabam por acreditar ter perdido o controle que 

julgavam ter sobre a vida da mulher (COSTA, 2019), fruto do sistema social baseado 

na cultura do patriarcado. 

[...] É pelas bases do patriarcado que temos a naturalização da violência 
dirigida às mulheres na sociedade, tornando sua aceitação como algo 
normal e natural da formação das relações entre homens e mulheres, por 
acreditarem que a violência é uma expressão da vida doméstica e privada 
entre casais. A aceitação social da violência torna o processo de 
rompimento das mulheres vítimas muito mais difícil, pois além da falta de 
apoio das estruturas de estado, essas mulheres, na condição de 
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dominadas, estão submetidas nessa estrutura de poder, em que cada uma, 
de forma muito particular, vai interpretar de maneiras diferentes e bem 
particular o processo da violência que sofre (OLIVEIRA, [2019?], p. 8-9). 

―[...] o patriarcado, desde o momento de seu surgimento, em nenhum instante 

deixou de compor a espinha dorsal de todos os sistemas políticos e econômicos que 

surgiram, e essa condição tende a ser [...] defendida de forma muito bem articulada‖ 

(KAWAMURA, 2021, p. 13). 

As pessoas inserem-se numa sociedade historicamente machista em que se 

perpetua a violência contra a mulher. Em sociedades que possuem esse perfil se faz 

necessária a criação de leis. No Brasil, pode-se ressaltar a pioneira Lei Maria da 

Penha n° 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006 (BRASIL, 2006), que surgiu 

para proteger do agressor essa parcela indefesa e fragilizada, dando visibilidade às 

vítimas de violência muitas vezes ignoradas pela sociedade e pelas autoridades 

(GENTIL; LÍDICE, 2016). 

A lei Maria da Penha Maia nº 11.340 foi sancionada em 07 de agosto de 
2006 exigiu-se uma mudança de postura, pois se estabelece a obrigatorie-
dade do respeito e da igualdade, criando mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar que consiste em: violência física, psicológica, sexual, 
patrimonial e a moral, elencados no artigo 7º da lei (CONCEIÇÃO, 2017, p. 
3). 

A lei Maria da Penha teve como um de seus objetivos principais penalizar o 

agressor de forma mais efetiva, possibilitando ―instaurar medidas mais rigorosas em 

relação aos agressores, não havendo mais a possibilidade de julgamento das 

violências de gênero como crimes de menor potencial ofensivo‖ (MENEGHEL et al., 

2013, p. 693), com penas mais brandas e punições insignificantes, portanto a lei 

idealizou-se com o intenção de proteger a vítima de possíveis agressões e através 

desse mecanismo refrear violência de cunho doméstico e/ou familiar contra o 

gênero. 

No caso da Lei de Feminicídio, o intuito é a função punitiva do agressor em 

que se incluiu a qualificadora do homicídio feminino por questões de gênero, enqua-

drando-o como crime hediondo (BRASIL, 2015), tendo como intuito também reprimir 

a violência contra o gênero feminino. 

No dia 9 de março de 2015, foi sancionada a Lei nº. 13.104 que, em linhas 
gerais, prevê o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de 
homicídio, de autoria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da 
Violência contra Mulher. Com a sanção presidencial, o assassinato de 
mulher por razões de gênero (quando envolver violência doméstica e 
familiar ou menosprezo e discriminação à condição de mulher) passa a ser 
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incluído entre os tipos de homicídio qualificado. A pena prevista para 
homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos (RIO DE JANEIRO, 
[201-], p. 1). 

Desse modo, a inclusão da qualificadora no crime fez-se de suma importância 

a fim de garantir que o agressor seja de fato enquadrado e punido de forma mais 

eficaz pelo ato cometido, evitando assim o abrandamento da pena (MESSIAS; 

CARMO; ALMEIDA, 2020). 

Pôde-se constatar que a sociedade possui uma visão permissiva em seu 

posicionamento perante essa violação, porém não se pode afirmar se de forma 

consciente ou se o fato se baseia exclusivamente na herança cultural que está 

enraizada e permanece sendo perpetuada até os dias atuais, pois 

Desde que o mundo é mundo humano, a mulher sempre foi discriminada, 
desprezada, humilhada, coisificada, objetificada, monetarizada. Ninguém 
duvida que a violência sofrida pela mulher não é exclusivamente de 
responsabilidade do agressor. A sociedade ainda cultiva valores que 
incentivam a violência, o que impõe a necessidade de se tomar consciência 
de que a culpa é de todos. O fundamento é cultural e decorre da 
desigualdade no exercício do poder e que leva a uma relação dominante e 
dominado. Essas posturas acabam sendo referendadas pelo Estado. Daí o 
absoluto descaso de que sempre foi alvo a violência doméstica. (DIAS, 
2012, p. 15-16 apud SANTANA, 2019, p. 9). 

Baseados no estudo e nos apontamentos supracitados que embasam a 

pesquisa, apresentam-se a seguir dados estatísticos referentes ao ―Crime de 

Feminicídio‖ extraídos com a pesquisa na Comarca de Caçador comparada às 

demais Comarcas do Estado de Santa Catarina nos anos de 2019, 2020 e primeiro 

semestre de 2021. 

Os dados coletados através dos ―Processos de Feminicídio Distribuídos‖ 

referem-se àqueles acatados pelo Ministério Público e que entraram para as 

estatísticas do Poder Judiciário. 

Inicialmente, verificaram-se os ―Processos de Feminicídio Distribuídos‖ no 1° 

Semestre de 2019, notando-se não haver registro de casos do crime na Comarca de 

Caçador. No entanto, nas Comarcas espalhadas pelo Estado de Santa Catarina, 

identificaram-se 22 (vinte e dois) casos assim distribuídos: 1 (um) no mês de janeiro, 

5 (cinco) em fevereiro, 4 (quatro) no mês de março, 5 (cinco) em abril, 6 (seis) em 

maio e 1 (um) caso em junho. Já no segundo semestre de 2019, não se identificou 

nenhum caso em Caçador, porém no Estado de Santa Catarina ocorreram 4 (quatro) 

casos em agosto, 2 (dois) em setembro e mais 2 (dois) em outubro, totalizando oito 
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casos de feminicídios no Estado de Santa Catarina somente no segundo semestre 

de 2019, finalizando 30 (trinta) casos no decorrer do ano em questão (TJSC, 2020). 

Posteriormente, levantaram-se os dados referentes aos ―Processos de 

Feminicídio Distribuídos‖ no 1° Semestre de 2020. Na Comarca de Caçador, não se 

observou nenhum caso, porém nas Comarcas do Estado de Santa Catarina houve 

os seguintes registros: 25 (vinte e cinco) em janeiro, 26 (vinte e seis) em fevereiro, 

35 (trinta e cinco) em março, 22 (vinte e dois) em abril, 23 (vinte e três) em maio e 26 

(vinte seis) em junho, totalizando 158 (cento e cinquenta e oito) casos do crime de 

feminicídio. No segundo semestre de 2020, averiguaram-se, na Comarca de 

Caçador, seis casos: 1 (um) em julho, 3 (três) em novembro e 2 (dois) em dezembro; 

no Estado de Santa Catarina, foram 31 (trinta e um) em julho, 16 (dezesseis) em 

agosto, 23 (vinte e três) em setembro, 19 (dezenove) em outubro, 41 (quarenta e 

um) em novembro e 35 (trinta e cinco) em dezembro, totalizando, no segundo 

semestre de 2020, 171 (cento e setenta e um) casos, findando assim esse ano com 

329 (trezentos e vinte e nove) casos (TJSC, 2021). 

Finalizando o levantamento de dados, analisaram-se, igualmente, os 

―Processos de Feminicídio Distribuídos‖ no 1° Semestre de 2021. A Comarca de 

Caçador catalogou somente 1 (um) caso no mês de março; no Estado de Santa 

Catarina detectaram-se os seguintes índices: 19 (dezenove) no mês de janeiro, 13 

(treze) em fevereiro, 31 (trinta e um) em março, 20 (vinte) em abril, 15 (quinze) em 

maio e 25 (vinte e cinco) no mês de junho, atingindo assim o total de 124 casos no 

estado no mencionado intervalo de tempo (TJSC, 2021). 

Perante os dados supramencionados, extraídos a partir da referida pesquisa 

realizada por semestres, abarcando os anos de 2019, 2020 e primeiro semestre de 

2021, constata-se a ocorrência de um crescimento significativo no percentual de 

Casos de feminicídios nas Comarcas distribuídas pelo Estado de Santa Catarina 

nesse ínterim. 

Inicialmente comparando os dados pesquisados nas Comarcas de Caçador, 

constatou-se não houver casos registrados, nem no primeiro nem no segundo 

semestre do ano de 2019. Com relação ao ano de 2020, notaram-se: 1 (um) caso no 

primeiro semestre e 6 (seis) casos no segundo semestre do referido ano. Já no 

primeiro semestre de 2021, detectaram-se: 1 (um) caso, totalizando assim 8 (oito) 

casos de feminicídios na Comarca de Caçador no intervalo de tempo compreendido 

na pesquisa. 
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Nas Comarcas do Estado de Santa Catarina, evidencia-se que no ano de 

2019, no primeiro semestre, houve registros de 22 (vinte e dois) casos e no segundo 

semestre um decréscimo de casos, cujo índice reduziu para 8 (oito) casos. Com 

relação ao ano de 2020, ocorreu uma explosão de casos, ou seja, no primeiro 

semestre desse ano foram observados 158 (cento e cinquenta e oito) casos, 

saltando no segundo semestre para 171 (cento e setenta e um) casos. Já no 

primeiro semestre de 2021, ocorreram 124 (centro e vinte e quatro) casos, portanto 

houve um decréscimo, porém muito discreto nos índices do crime no Estado. 

Constatou-se, portanto, que o aumento exacerbado de casos transcorreu nos 

semestres decorrentes dos anos de 2020 e primeiro semestre de 2021, no qual se 

vivenciou um momento pandêmico em virtude da Covid-19, visto que o vírus foi 

detectado em 31 de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, localizada na China 

(OPAS, [2020?]), posteriormente chegava ao Brasil e, dentre uma das muitas 

medidas de proteção adotadas para contenção do alastramento do vírus, deu-se o 

isolamento social. 

A partir disso, muitas dessas vítimas passaram mais tempo confinadas com 

seus algozes, fato esse que pode ter influenciado até mesmo na questão de 

impossibilitar a denúncia propriamente dita aos órgãos de segurança competentes 

como até mesmo de solicitar ajuda para qualquer pessoa fora do círculo 

estritamente familiar/doméstico, no entanto se sugere o aprofundamento da temática 

supramencionada, pois a presente pesquisa cientificamente não abordou esse ponto 

em específico. 

Sonda-se a questão do perfil dos agressores, a partir do qual se detectou que 

o crime de feminicídio independe de classe, posição social, idade, cor e religião. É 

geralmente consumado por indivíduos com comportamentos agressivos, abusivos e 

impositivos, crendo o homem que domina e possui vantagens no relacionamento, 

por conseguinte, o seu desejo deve prevalecer. 

Feminicídio é uma ação extremamente brutal contra o sexo feminino, 

sentindo-se o agressor no direito de matar a vítima, pois acredita ser dono da 

mulher, julgando-se superior a ela. O crime respalda-se no padrão hierárquico e 

desigual que se configura até hoje numa grande parcela dos relacionamentos, 

padrão esse enraizado e perpetrado culturalmente e, de certa forma, ―aceito‖ e 

negligenciado pela sociedade (FONSECA et al., 2018). 
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É nítido que a inferioridade da mulher na sociedade iniciou-se dentro de 
suas casas, as mulheres sofreram em silêncio, muitas vezes por 
acreditarem na submissão perante o homem e inclusive por serem 
ensinadas a serem desta forma. A raiz do problema é de fato cultural, a 
subordinação da mulher, criada pela sociedade machista e patriarcal, fez 
com que a violência praticada fosse aceita e tida como normal por muito 
tempo na sociedade (SANTANA, 2019, p. 09). 

―São crimes cujo impacto é silenciado, praticados sem distinção de lugar, de 

cultura, de raça ou de classe, além de ser a expressão perversa de um tipo de 

dominação masculina ainda fortemente cravada na cultura brasileira [...]‖ (AQUINO, 

2015, p. 11 apud FONSECA et al., 2018, p. 56). 

Os motivos para o cometimento do ―Crime de Feminicídio‖ são os mais 

variados e estão fundamentados historicamente na cultura do patriarcado e do 

machismo, pautando-se no sentimento de posse, de domínio que a figura masculina 

julga ter sobre a feminina (SANTANA, 2019). 

[...] o feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de ser 
mulher. Suas motivações mais usuais são o ódio, o desprezo ou o 
sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres, 
comuns em sociedades marcadas pela associação de papéis 
discriminatórios ao feminino, como é o caso brasileiro (BROCANELO, 2020, 
p. 1). 

Conforme visto, o feminicida tem como perfil a necessidade de exercer o 

poderio sobre a mulher, tentando, dessa maneira, autoafirmar-se, moldando-se 

como ser dominante da relação ante a sociedade. O ato, em sua grande maioria, 

ocorre de maneira cruel, outra forma de explicitar sua superioridade sobre a vítima 

(COSTA, 2019), superioridade masculina que adveio de traços herdados da cultura 

do patriarcado e do machismo, reforçando a postura desigual entre os gêneros, 

portanto o crime baseia-se sim numa questão cultural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que o tema estudado de maneira mais aprofundada por meio da 

pesquisa científica é de extrema relevância. Os dados contidos na presente 

monografia foram extraídos através da metodologia de pesquisa quali-quantitativa, 

bibliográfica e descritiva, pois trata-se de um crime que sempre existiu desde os 

primórdios da civilização. Porém, para o reconhecimento dessa violência como umas 

das mais extremadas violações contra o gênero feminino, percorrer-se-ia, ainda, um 

laborioso caminho, envolvendo feministas engajadas mundialmente na luta contra a 

violência de gênero. 

A nomenclatura utilizada para o crime é recente. Segundo registros expressos 

anteriormente nessa monografia, aplicou-se ―pela primeira vez por Diana Russel em 

1976, perante o Tribunal Internacional Sobre Crimes Contra as Mulheres, realizado 

em Bruxelas, para caracterizar o assassinato de mulheres pelo fato de serem 

mulheres [...]‖ (MENEGHEL; PORTELLA, 2017, p. 1). Já no Brasil, a partir da Lei nº 

13.104 em 2015, que alterou o Art. 121 do código penal (Decreto-Lei nº 

2.848/1940), o crime de homicídio feminino qualificado recebeu a definição legal de 

feminicídio entrando, portanto, no rol dos crimes hediondos (BRASIL, 2015). 

[...] o feminicídio é a morte violenta de mulheres por razões de gênero. 
‗Trata-se de um crime de ódio. O conceito surgiu na década de 70 com o fim 
de reconhecer e dar visibilidade à discriminação, opressão, desigualdade e 
violência sistemática contra as mulheres, que em sua forma mais extrema 
culmina na morte. Essa forma de assassinato não constitui um evento 
isolado e nem repentino ou inesperado; ao contrário, faz parte de um 
processo contínuo de violências, cujas raízes misóginas caracterizam o uso 
de violência extrema. Inclui uma vasta gama de abusos, desde verbais, 
físicos e sexuais, como o estupro, diversas formas de mutilação e de 
barbárie‘ (MENICUCCI, [2015?] apud PRADO, 2015, p. 1). 

Por conseguinte, o crime de feminicídio liga-se diretamente à profissão de 

Serviço Social, visto que o objeto de estudo e de atuação profissional se refere à 

expressão da ―questão social‖, figurando a violência como tal ao fazer parte desse 

rol de expressões. Por ser dessa forma o objeto da profissão, compete conhecer 

e/ou transformar, manifestar através dessas expressões que são fruto e, que são 

acentuadas pelo capitalismo, pois o sistema vigente vem a incidir diretamente no 

objeto de trabalho de forma a ampliar as desigualdades combatidas (IAMAMOTO, 

2004). 

No Brasil, há leis de proteção à mulher que são consideradas umas das mais 
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modernas do mundo como é o caso da Lei Maria da Penha, que visa à função 

protetiva da vítima (BRASIL, 2006), e a Lei de Feminicídio, que tem como intuito a 

função punitiva do agressor, na qual se incluiu a qualificadora de homicídio feminino 

por questões de gênero, enquadrando-o como crime hediondo (BRASIL, 2015) visto 

que o criminoso deva ser julgado, aplicando-se, assim, a devida punição relacionada 

à gravidade dos atos. 

As legislações em si têm intenção de reprimir a violência contra o gênero 

feminino, porém se deve atentar para a aplicabilidade de tais penas, pois existem 

brechas. Devido a esse fato, ainda, podem-se incorrer em penas mais brandas. 

Segundo pesquisa realizada no intervalo que abrange os anos de 2019, 2020 

e primeiro semestre de 2021, constatou-se que o crime teve, do primeiro para o 

segundo e o terceiro anos, um aumento extremamente significativo nos números de 

casos nos ―Processos de Feminicídio Distribuídos‖, principalmente no que tange às 

Comarcas espalhadas pelo Estado de Santa Catarina. Já no segundo semestre de 

2020, na Comarca de Caçador, notou-se um aumento substancial nos ―Processos de 

Feminicídio Distribuídos‖, verificando-se um acréscimo de 600% dos registros 

(TJSC, 2020/2021). É interessante lembrar que esses processos se referem àqueles 

acatados pelo Ministério Público e que entraram para as estatísticas do Poder 

Judiciário. 

Detectou-se que a sociedade possui uma visão permissiva com relação à 

violação contra o gênero feminino, visto que a mesma se fundamenta em valores 

ensinados e perpetrados ainda na atualidade e que são provenientes de uma cultura 

machista e patriarcal (FONSECA et al., 2018). 

No entanto, não se estudou se as pessoas pertencentes a essas sociedades 

marcadas pela desigualdade e hierarquia de gêneros agem somente pela mera 

reprodução dos fatos cultuados erroneamente ou se tal violência é ―permitida‖ de 

maneira consciente, visto que a presente pesquisa não se aprofundou quanto a esse 

quesito. Dessa maneira, fica como sugestão a futuras pesquisas. 

Para abordar o perfil dos agressores, faz-se necessário se recapitular que 

feminicídio é a mais grave violação de direitos contra o gênero feminino, visto que 

culmina com a morte da vítima, portanto o perfil do feminicida relaciona-se a 

indivíduos com comportamentos agressivos, abusivos, impositivos (FONSECA et al., 

2018), dominadores, possessivos e que julgam a mulher como sua propriedade, 

havendo como motivos o ódio, o desprezo, enfim o crime envolve um sentimento de 
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fúria muito grande (MENEGHEL; PORTELLA, 2017). 

Os fatores que contribuem para a morte de mulheres são diversos, entre os 
quais, princípios socioculturais, machismo extremo, estrutura familiar, afeti-
vidade, condições socioeconômicas, acesso à informação e à educação, ti-
po de relacionamento vivenciado pelas pessoas, diferença de força física 
entre o homem e a mulher. Tradicionalmente, no âmbito privado, o predo-
mínio das relações de poder do marido para com sua esposa era conside-
rado algo natural, e ainda hoje a violência contra a mulher ocorre em maior 
escala no âmbito doméstico e conjugal. Assim, é importante partir para uma 
exploração do que leva um convívio tão afável e harmonioso a converter-se 
em uma comunhão de crueldade levando ao ínfimo dos atos no que remete 
a violência humana contra a mulher, a morte (NUNES et al., 2018, p. 3). 

Segundo corrobora Sadalla et al. (2019, p. 2), feminicídio é ―a última etapa de 

um contínuo de violência que leva à morte, seu caráter violento evidencia a 

predominância de relações de gênero hierárquicas e desiguais‖. 

Salienta-se que, segundo Pinafi (2007), ―A violência contra a mulher é produto 

de uma construção histórica — portanto, passível de desconstrução [...]‖ (PINAFI, 

2007, p. 1 apud CURIONE, 2020, p. 8). Desse modo, acredita-se que, por ser uma 

expressão da ―questão social‖ tão latente, deve-se investir em educação de base 

para, de fato, modificar-se essa visão cultural errônea à qual se submeteu, atuando 

no sentido de precaver a  violência e, através de políticas públicas direcionadas a 

essa demanda, minimizar ou erradicar os preconceitos sofridos desde a efetivação 

da violência no momento de denunciar o crime, e, posteriormente, com o julgamento 

da sociedade. 

Igualmente, crê-se na importância de trabalhar esse agressor para que ele 

não se torne um possível feminicida, atuando assim de maneira efetiva nessa ex-

pressão da ―questão social‖ ainda tão presente nos dias atuais. Conforme Bitten-

courth, Silva e Abreu ([2019?]), para combater tal violência se faz necessária a in-

formação, pois a partir da disseminação do conhecimento pode-se debater, analisar 

e propor soluções para resolubilidade dessa problemática. Portanto, ressalta-se que 

a questão merece ser tratada com maior seriedade pela sociedade, autoridades 

competentes e pelos futuros profissionais, devendo-se aprofundar no tema, propon-

do ações que venham a mitigar essa expressão da ―questão social‖. 

A experiência vivenciada nesse processo promovido por intermédio da 

pesquisa científica proporcionou crescimento pessoal, acadêmico e profissional, pois 

exigiu muita dedicação, leitura, empenho e responsabilidade, sendo as perguntas, 

os objetivos e os apontamentos levantados no início da monografia abordados e 
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respondidos.  

O procedimento técnico utilizado agregou estudo, levantamento e análise de 

dados materializados por intermédio da metodologia de pesquisa quali-quantitativa, 

bibliográfica e descritiva. A fase qualitativa se efetivou por meio de fontes seguras, 

das quais se coletaram dados para compreensão do fenômeno estudado, fase essa 

realizada em conjunto com a pesquisa bibliográfica, dando-se a análise de vários 

documentos. 

―A pesquisa descritiva [...] é aquela que descreve uma realidade de forma 

imparcial, sem interferências de quem está pesquisando‖ refere-se, portanto, à 

exposição da realidade, visando a alicerçar a tomada de decisão (TUMELERO, 

2018). 

Finda-se com a fase quantitativa a partir da qual se deu a análise e a 

tabulação dos dados coletados, utilizando-se estatísticos referentes a ―Processos de 

Feminicídio Distribuídos‖, ou seja, àqueles acatados pelo Ministério Público e que 

entraram para as estatísticas do Poder Judiciário. Ressalta-se que tais informações 

são de domínio público, estando disponibilizados no site oficial do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina no intervalo de 2019, 2020 e primeiro semestre de 2021. 

Destaca-se, finalmente, o agradecimento por vivenciar a oportunidade da 

inserção enquanto acadêmica a esse vasto e fascinante universo da pesquisa 

científica que propiciou um desenvolvimento ímpar, ampliando horizontes e 

solidificando conhecimentos. 
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