


AT2 www.quimicosp.org.br | | www.quimicosp.org.br

Como e por que morrrem as mulheres?
Os tipos de violência contra as mulheres são vários e podem levar a morte

Mulheres morrem diaria-
mente no Brasil, em geral, as-
sassinadas por parceiros ou ex, 
por familiares ou desconheci-
dos. 

O crime de feminicídio foi 
reconhecio recentemente, a 
lei 13.104 é de 2015 e surgiu 
da modificação do artigo 121 
do Código Penal que tipifica o 
crime de homicidio. Sem dúvi-
da, um grande avanço, uma vez 
que as estatística do crime cor-
retamente tipificado permitem 
enxergar a realidade.   

As mulheres estão sujeitas 
a todo o tipo de violência sim-
plesmente pelo fato de serem 
mulheres. Existem várias for-
mas de vioência, algumas mais 
sutis e veladas e outras que po-
dem levar a morte.

Formas de Violência e Assédio

Preconceito persiste 
no trabalho

No ambiente de trabalho o pre-
conceito e os abusos contra as mulhe-
res ainda persistem.  “Infelizmente as 
mulheres precisam lidar diariamente 
com perseguições, comentários, as-
sédio moral e sexual. Isso sem falar 
que, em geral, trabalham dobrado e 
continuam ganhando menos”, explica 
a secretária da Mulher do Sindicato, 
Célia Assis. 

De acordo com a dirigente a si-
tuação das mulheres piorou muito 
durante a pandemia e os relatos de 
agressões aumentaram. “O home-of-
fice aumentou a sobrecarga de traba-
lho.  Trabalhando fora de casa já era 
difícil dividir as tarefas com o com-
panheiro. Dentro de casa tudo virou 
obrigação da mulher”, enfatiza Célia.

Violência Contra as Mulheres em 2022
- 230.861 casos de lesão corporal dolosa por violência doméstica
- 597.623 ameaças
- 619.353 chamadas ao 190 (Policia Militar) por violência doméstica
- 370.209 concessões de Medidas Protetivas de Urgências

Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública    

Violência sexual e feminicídio
- Na última década (2012 a 2021) ocorreram 583.156 casos de estupros 

no Brasil. 
- Foram registrados 1.341 casos de feminicídio em 2021, sendo que 62% 

das mulheres eram negras. Cerca de 65% delas morreram dentro de casa. 
Os autores dos feminicídios, em 81,7% dos casos, foram o companheiro ou 
ex-companheiro. 

-  Entre 2016 e 2021 a quantidade de feminicídios cresceu 44,3%.
  Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública    


