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FEMINICÍDIO NO BRASIL 

FEMINICÍDIO IN BRAZIL 
 

 Cintia Gisele de Andrade Pozenato 

http://lattes.cnpq.br/5079525303079300 

cintia.gisele@hotmail.com  

 

POZENATO, Cintia Gisele de Andrade. Feminicídio no Brasil. Revista International Integralize 

Scientific, Ed.02, n.2, p. 02-14, Agosto/2021. ISSN/2675-5203 

 

RESUMO  

Das diferentes formas de violência contra a mulher, seja física, psicológica, moral ou sexual, as 

que ocorrem dentro do ambiente doméstico são as de maior incidência no atual cenário 

brasileiro. Dos vários crimes que vitimam as mulheres, a forma mais extrema da violência tem 

sido o assassinato. Esses atos hediondos contra a mulher conhecido como Feminicídio é a morte 

de uma mulher pela condição de ser mulher, que acontecem geralmente em seus próprios lares, 

praticados em sua maioria por seus companheiros, das formas mais cruéis de violência. Devido 

à gravidade e o alto índice de violência contra as mulheres, faz-se necessária a criação de 

políticas que visam medidas protetivas e preventivas. No entanto, mesmo com a existência da 

Lei Maria da Penha, criada para erradicar a violência doméstica contra a mulher, os problemas 

envolvendo casos de violência no âmbito familiar, em especial os assassinatos, vem 

aumentando cada vez mais no país, onde foi criada a lei nº13.104/15, conhecida como “lei do 

feminicidio” na intenção de sessar esse ato tão cruel.  

Palavras-chave: violência; Mulher; Feminicidio; Qualificadora; Vítimas.  

 

ABSTRACT 

Of the different forms of violence against women, whether physical, psychological, moral or 

sexual, those occurring within the domestic environment are those of greater incidence in the 

current Brazilian scenario. Of the various crimes that victimize women, the most extreme form 

of violence has been murder. These heinous acts against the woman known as Femicide is the 

death of a woman by the condition of being a woman, which usually happens in her own homes, 

practiced mostly by her companions, from the most cruel forms of violence. Due to gravity and 

the high of violence against women, it is necessary to create policies aimed at preventive and 

protective measures. However, even with the existence of the Maria da Penha Law, created to 

eradicate domestic violence against women, the problems involving cases of family violence, 

especially murders, have been increasing in the country.  

Key-words: violence; Woman; Feminicide; Qualifier; Victims.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

Nos dias de hoje, muito se tem discutido sobre a violência física e psicológica contra a 

mulher, e, no Brasil esse número vem crescendo cada vez mais. Tem atingido não somente 3 

mulheres de classe baixa, mais também mulheres de classe média e alta. Dos diferentes crimes 

que vêm vitimando as mulheres, o assassinato tem sido a manifestação mais violenta. No Brasil, 

essa pratica de violência contra a mulher passou a ser denominada recentemente como 

feminicídio. Esse termo é usado para designar o assassinato de uma mulher pela condição de 

http://lattes.cnpq.br/5079525303079300
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ser mulher, onde, na maioria das vezes é praticado pelo próprio parceiro no ambiente de seu 

lar. O feminicídio é um crime de discriminação que acomete o gênero feminino e é motivado 

pelo machismo e patriarcalismo impostos pela sociedade, onde, o homem exerce a autoridade 

máxima e a mulher é o ser inferior e submisso. Brandalise descreve ainda que: Feminicídio é o 

termo usado para denominar assassinatos de mulheres cometidos em razão do gênero. Ou seja, 

quando a vítima é morta por ser mulher. O feminicídio, na maioria dos casos, é o resultado de 

uma morte anunciada. Basta ver que a mulher inicialmente é ameaçada pelo companheiro, 

posteriormente agredida com ferimentos de natureza leve ou grave e, finalmente, numa violenta 

escala ascendente, é assassinada (BRANDALISE 2018 p.n.)  

Com a criação da lei Nº 11.340/06 conhecida como lei Maria da Penha, discussões de 

combate à violência doméstica e violência contra mulher passou a ganhar ênfase no país. Mas, 

se tratando do feminicídio, infelizmente a discussão ainda é muito pequena, restrita apenas a 

grupos feministas e pessoas conhecedoras do problema. Considerando que a violência contra a 

mulher é uma das causas que leva ao feminicídio, combatê-la pode evitar a morte de muitas 

mulheres. O feminicídio é um homicídio qualificado e essa qualificadora é justamente em razão 

do gênero “mulher” então é levada em consideração pelo autor do crime essa superioridade da 

natureza do homem, ou, na mesma vertente a inferioridade da mulher, que leva à prática do 

crime em razão disso.  

Diferente do homicídio, no feminicídio, além da vítima ter a condição de ser mulher é 

preciso que o crime envolva violência doméstica e familiar ou ainda por parte do agressor 

menosprezo ou discriminação a condição de ser mulher. A pena também é diferenciada, no 

homicídio simples é de seis a vinte anos, já no feminicídio vai de doze a trinta anos de reclusão. 

E ainda pode ser aumentada de um terço até a metade se o delito foi praticado durante a gestação 

ou nos três meses posteriores ao parto, contra pessoa menor de quatorze anos maior de sessenta, 

ou com deficiência e ainda na presença de descendente ou ascendente da vítima como filhos e 

pais. 4 § 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for 

praticado:  

 

I - Durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;  

II - Contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com 

deficiência;  

III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima. (BRASIL 2015)  

 

Mesmo com mais rigor no tratamento desse tipo de infração penal, o brasil é o país com 

a quinta maior taxa de feminicídio no Mundo, segundo a organização mundial de saúde o 

número de assassinatos chega a 4,8 para cada cem mil mulheres. A lei 13.104/15.que qualificou 

o crime é uma ferramenta que pode direcionar o governo sobre as políticas públicas que devem 

ser elaboradas, mas é preciso que as vítimas também quebrem um ciclo de violência, naquela 

primeira que normalmente começa o ciclo com a violência moral, começa com os xingamentos, 

as ofensas, onde passa para uma violência psicológica de ameaças de constrangimentos, muitas 

vezes de cerceamento do direito de ir e vir, ali a vítima já está dentro desse ciclo de violência, 

se ela não tentar barrar, ela não tentar sair do relacionamento ou procurar ajuda, esse ciclo pode 

se chegar no ponto de uma morte. Para combater os crimes contra a mulher as vítimas contam 

com o suporte de proteção que envolve ações desde medidas protetivas contra o agressor até a 

prisão dele.  
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A rede de proteção à mulher formada por delegacias especializadas que atendem esse 

tipo de ocorrência e também pelo poder judiciário, mas especialistas afirmam que é preciso a 

implantação de programas públicos de acolhimento para garantir a segurança das mulheres, um 

deles são os serviços prestados pelos centros de referência e assistência social, que servem como 

abrigos para as vítimas que não tem onde ir depois da denúncia na delegacia e o pedido da 

medida protetiva. Devido à gravidade e o alto índice de violência contra as mulheres, faz-se 

necessária a criação de políticas que visam medidas protetivas e preventivas.  

No entanto, mesmo com a existência da Lei Maria da Penha, criada para erradicar a 

violência doméstica contra a mulher, os problemas envolvendo casos de violência no âmbito 

familiar, em especial os assassinatos, vem aumentando cada vez mais no país. Femicídio está 

no ponto mais extreme do contínuo de terror anti-feminino que inclui uma vasta gama de abusos 

verbais e físicos, tais como estupro, tortura, escravização sexual (particularmente a 

prostituição), abuso sexual infantil incestuoso e extrafamiliar, espancamento físico e emocional, 

assédio sexual (ao telefone, na rua, no escritório e na sala de aula), mutilação genital 

(cliterodectomia, excisão, infibulações), operações ginecológicas desnecessárias, 

heterossexualidade forçada, esterilização forçada, maternidade forçada (ao criminalizar a 

contracepção e o aborto), psicocirurgia, privação de comida para mulheres em algumas culturas, 

5 cirurgias cosméticas e outras mutilações em nome do embelezamento. Onde quer que estas 

formas de terrorismo resultem em mortes, elas se tornam femicídios (RUSSEL 1992 p. 15) No 

entanto, mesmo após a edição da lei, percebe-se que não há registro de diminuição do índice da 

criminalidade desta categoria, considerada uma das formas de violação dos direitos humanos, 

exigindo, para tanto, uma rigidez legal coerente com seus propósitos.  

Maria da Penha, no entanto, não deixou sua história entre quatro paredes. Sua história 

serviu para a proteção de milhões/ bilhões de mulheres. A obrigação geral de garantir os direitos 

humanos que emanam dos tratados internacionais sobre a matéria inclui a obrigação de adotar 

medidas legislativas que tendam a assegurar o gozo destes direitos. Estas se concretizam através 

da adoção de novas leis, assim como a derrogação ou reforma das normas existentes que se 

revelam incompatíveis com o tratado. Estas medidas legislativas, em particular as que versam 

sobre o direito à vida e à integridade física e psíquica das pessoas, incluem também normas 

penais destinadas a combater atos atentatórios a estes direitos (VÁSQUEZ, 2099 p. 41-42).  

De acordo com o Peres (2018), no Brasil, adotou-se o termo (feminicídio) utilizado pela 

antropóloga. Foi no âmbito legislativo, nos resultados da CPMI (Comissão Parlamentar Mista 

de Inquérito) da violência contra a mulher, de 2012, que a palavra apareceu pela primeira vez. 

O relatório obtido ao final da comissão propôs o projeto de lei 292, do Senado Federal, que 

alterava o código penal para inserir o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de 

homicídio. De acordo com a ONU, o motivo da criação da lei que pune o crime de feminicídio, 

transcorre do alto índice de assassinatos de mulheres no Brasil, pela condição de serem 

mulheres. Por isso, a Lei o elencou no rol das qualificadoras do crime de homicídio, 

considerando-o assim quando praticado contra a mulher por razões da condição de sexo 

feminino (art. 121, §2•, inc. VI.), punindo com pena de 12 a 30 anos de reclusão. (ONU 2016 

p. n.p) Mesmo com tamanho aparato, os crimes de feminicídio guardam lugar de destaque nas 

estatísticas.  

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde,a taxa de feminicídio no Brasil é a 

quinta maior do mundo. De acordo com Peres (2018) no ano de 2017, “foram registrados 4.473 
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homicídios dolosos de mulheres”. Isso significa que há um assassinato de uma pessoa do sexo 

feminino a cada duas horas no Brasil. A autora destaca ainda, que o estado com maior índice 

de 6 homicídios contra mulheres é o Rio Grande do Norte, com 8,4 a cada 100 mil mulheres. 

Em segundo lugar está o estado do Mato Grosso com taxa de 4,6 a cada 100 mil habitantes. 

Padilha (2014), afirma que a lei do feminicídio foi editada com o propósito de qualificar o crime 

de homicídio cometido contra a mulher. Observa-se que, ao qualificar o crime de homicídio, 

pela condição de cada pessoa, abre-se um precedente para a criação de vários outros tipos penais 

sem, contudo, haver uma política criminal efetiva, focada na diminuição de crimes da espécie 

contra o grupo vulnerável.  

É dever do Estado também realizar as devidas adequações legislativas, com 

consequentes medidas jurídicas propiciadoras de um amplo acesso ao aparato estatal, acesso a 

proteção e reparação à mulher que se encontre vitimada. (...) assassinato de mulheres que são 

seqüestradas, torturadas e violadas. Seus corpos, seminus, são abandonados em zonas 

desérticas, terrenos baldios, lixões ou em vias férreas. O assassinato sexual se define e inclui 

todos os casos nos quais o assassinato foi motivado por impulsos sádicos sexuais, “pela luxúria 

de matar”, produto de uma ordem social frequentemente respaldado pelo Estado e/ou por 

instituições religiosas. (MELLO 2016 p. 24)  

A Lei Maria da Penha foi um exemplar medida com o intuito protetivo para as mulheres, 

todavia os números atuais de mulheres vítimas demonstram que a nobre legislação não tem sido 

aplicada em sua integralidade. Cerqueira (2015) ressalta que os governantes, por sua vez, não 

se preocupam em fazer uma análise séria dos mecanismos em vigor, quais os pontos falhos e 

por consequência quais são as melhores maneiras para proporcionar maior efetividade à norma 

em pauta. Preferem criar uma nova lei ou projeto, abandonando o que está em vigor, para 

demonstrar que estão preocupados com o tema e que tudo o que foi produzido anteriormente 

deve ser esquecido. Com a contribuição dos movimentos feministas e das organizações de 

mulheres, foram constatados e denunciados vários assassinatos de mulheres. O movimento 

aumentou com a denúncia de alguns casos emblemáticos e rumorosos de mulheres que foram 

mortas por seus maridos e companheiros, revelando a impunidade destes crimes e a ausência 

de resposta por parte dos Estados. (MELLO, 2016, p.58) A estruturação do Estado para melhor 

atender a mulher vítima deve ser o um dos objetivos estruturais para o fortalecimento de uma 

sociedade democrática e igualitária. O Brasil possui várias leis e programas de proteção para 

diversos grupos de pessoas, especificamente para a mulher, como o Programa Federal “Mulher, 

viver sem Violência”, todavia de pouca efetividade, em razão da necessidade de continuidade 

e aprimoramento de suas funções e atividades.  

 

A violência é toda forma de violação de bem jurídico, as atitudes violentas no contexto 

histórico, sempre existiram e são geralmente praticadas contra a criança, o adolescente, a 

mulher, o idoso e pessoas com deficiências, havendo atualmente grandes repercussões em volta 

deste tema. O meio de comunicação tem constantemente relatado casos que assustam grande 

parte da população. Infelizmente este tipo de prática sempre é o destaque, e, só traz à tona mais 

um problema a ser discutido em sociedade, já que tal ato de violência está constantemente 

presente na vida de muitas famílias. Uma das principais características desta problemática é a 

reiteração, melhor dizendo, cotidianamente ela se repete, fazendo com que as crianças e 

adolescentes muitas vezes reproduzem a violência vivida e a multiplicação deste fenômeno 
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dependerá significativamente do apoio que terão ou não na superação da violência sofrida. 

(BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). Pode-se observar na citação abaixo, que a 

Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes (VDCA), constitui um cenário em 

desconstrução entendido pela perspectiva da autora Maria Amélia Azevedo Guerra, 

coordenadora do Laboratório de Estudos da Criança (LACRI/USP): Lacri explica:  

Atualmente, 40,16% da população brasileira têm de 0 a 19 anos. Apesar da grandeza 

desse dado, o país integra o triste contingente das nações que não possuem estatísticas 

confiáveis relacionadas ao fenômeno da violência doméstica contra os jovens, ao lado 

de países como Equador, Bangladesh, Paquistão e Tunísia. (LACRI, 2003, p.44)  

 

A violência doméstica não é um problema vivido apenas pelo Brasil, vários países do 

mundo têm que enfrentar diariamente os abusos cometidos contra crianças e adolescentes, 

mulheres e idosos, há uma enorme dificuldade em delinear as ocorrências, e mesmo tendo 

grande parte da mídia voltada ao combate da prática de violências contra esse público, ainda 

existem casos que talvez nunca sejam descobertos e ou devidamente acompanhados. (LACRI, 

1999). Segundo o jurista Luiz Flávio Gomes (2008) em uma entrevista ao Jornal O Globo, 

discorreu que o espancamento está entre as principais causas de morte violenta de crianças. Em 

primeiro lugar em arma de fogo, em seguida, as mortes provocadas por objetos cortantes, 

estrangulamento ou sufocação, afogamento, queimadura e agressão, inclusive sexual. As 

mortes são muitas, porque as agressões são corriqueiras. Não é rara a morte de 8 crianças dentro 

de casa, é raro isso tudo ganhar publicidade, ter provas, ir a júri e haver condenação. (Jornal O 

GLOBO, 2008).  

É evidente nos casos de violência a presença da atrocidade, crueldade e maus-tratos, 

tanto se tratando de violência psíquica quanto se tratando da violência física; os atos de 

violência doméstica são grande motivo de indignação na sociedade pelas formas cruéis em que 

são praticadas e pelo fato de se dar no bojo familiar, onde a criança ou adolescente deveria ter 

por natureza, uma ambiente equilibrado e de confiança. (MINAYO, 2006).  

Violentar alguém cujos direitos fundamentais estão garantidos pela Constituição 

Federal é atentar contra a dignidade da pessoa humana. É importante ressaltar que, qualquer 

tipo de violência é uma afronta aos direitos humanos, este princípio visa garantir à pessoa uma 

vida digna; tal princípio está diretamente ligado ao combate da agressão e da prevaricação e 

desonra da pessoa.  

Na visão de Saffioti (2000) a violência doméstica ocorre no espaço físico estabelecido 

pelo domicílio, podendo se desencadear através de ações das pessoas que vivem sob o mesmo 

teto. Porém, destaca que este tipo de violência ultrapassa as margens da família. Em se tratando 

de violência intrafamiliar, os agressores são parentes consanguíneos e/ou afins (constituídos 

pela via do casamento). Discorre que a possibilidade da existência de condutas de violência por 

parte da família nuclear e da família em sentido amplo, ou seja, de grupos parentais ocupando 

domicílios diversos. A violência contra a mulher não seleciona idade, condição social ou raça. 

As vítimas por diversas vezes se calam em relação à violência auferida por eles, talvez por 

receio, dependência financeira ou vergonha. Entender-se-á que violência contra a mulher inclui 

violência física, sexual e psicológica: que tenha ocorrido dentro da família ou unidade 

doméstica ou em qualquer outra relação interpessoal, em que o agressor conviva ou haja 

convivido no mesmo domicílio que a mulher e que compreende, entre outros, estupro, violação, 

maus-tratos e abuso sexual [...] (CUNHA 2007 p 165)  



 Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 12 

A agressão contra mulher é todo tipo de ação ou comportamento, com base no gênero, 

que origine morte, lesão ou desgosto físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no setor 

público quanto no privado. Melo diz que: 9 Violência se caracteriza pelo uso da força, 

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 

a 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.(MELO 2003 p 15)  

A lei Maria da Penha apresenta, entre outras, cinco modalidades de violência doméstica 

e familiar contra a mulher 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. (BRASIL 

2006)  

 

Violência doméstica: é quando ocorre dentro de casa, entre pessoas com determinado 

tipo de união permanente, seja familiar ou não. Azevedo fala: Violência é toda iniciativa que 

procura exercer coação sobre a liberdade de alguém, que tenta impedir-lhe a liberdade de 

reflexão, de julgamento, dedicação e que, termina por rebaixar alguém a nível de meio ou 

instrumento num projeto, que a absorve e engloba, sem tratá-lo como parceiro livre e igual. A 

violência é uma tentativa de diminuir alguém, de constranger alguém a negar-se a si mesmo, a 

resignar-se à situação que lhe é proposta, a renunciar a toda a luta, abdicar de si. (AZEVEDO 

1985 p 19)  

Violência familiar: ocorre quando a mulher sofre agressões de parentes, companheiros 

ou ex-companheiros afetivos, basta ter tido algum tipo de vínculo amoroso. Alguma forma de 

insulto à integridade ou a saúde corporal da mulher, exemplos: tapas, murros, beliscões, chutes, 

queimaduras, cárcere privado, mordida, torção, rasteira, empurrões, etc.  

A violência física é uma das formas de violência mais praticadas no meio familiar e 

geralmente causa o alívio das tensões dos agressores, por isso é tão comum encontrar esta 

manifestação de violência, vale lembrar que nem um motivo justifica a prática da mesma. Pode 

ser também a manifestação de um distúrbio psicológico ou também o alto consumo de álcool e 

de drogas. Uso da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra 

pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade 

de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. 

(BRASIL, ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2002)  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) “todo ano, mais de um milhão de 

pessoas perdem a vida e muitas outras sofrem lesões não fatais”. Outros possíveis agressores 

são aqueles que sofreram algum tipo de violência, tendo em seu seio familiar a forte presença 
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de formas impositivas, rígidas, repressivas e agressivas de educação, ou seja, quando o agressor 

é condicionado a esse tipo de ação, estando sob efeito de uma espécie de trauma agressivo. 

Segundo a OMS a violência intrafamiliar pode ser causada por: Comportamento que acarrete 

lesões emocionais e redução da autoestima, que traga prejuízos no seu desenvolvimento como 

pessoa, que tente controlar suas condutas, seus comportamentos, suas crenças e decisões. 

violência psicológica, também conhecida como violência emocional, é aquela capaz de 

provocar efeitos torturantes ou causar desequilíbrios/sofrimentos mentais.  

A violência psicológica poderá vir pela via das insinuações, ofensas, julgamentos 

depreciativos, humilhações, hostilidades, acusações infundadas, e palavrões. (OSTERNE 2011 

p.135) A exposição constante a situações de humilhação e constrangimento consagra o abuso 

psicológico que está constantemente associado a outros tipos de violência praticada, através de 

ameaças, agressões verbais, punições exageradas e cobranças excessivas. Essa forma de 

violência, psicológica, é mais difícil de ser constatada, pois não pode ser identificada como 

marcas no corpo, como no caso das violências físicas.  

 

Violência psicológica é toda ação ou omissão que causa ou visa a causar dano à 

autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa, incluindo: insultos 

constantes, humilhação, desvalorização, chantagem, isolamento, ridicularização, 

rechaço, manipulação afetiva, exploração, negligência (atos de omissão a cuidados e 

proteção contra agravos evitáveis como situações de perigo, doenças, gravidez, 

alimentação, higiene, entre outros), ameaças, privação arbitrária da liberdade 

(impedimento de trabalhar, estudar, cuidar da aparência pessoal, gerenciar o próprio 

dinheiro, brincar, etc.) (BRASIL, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL, 2002).  

 

Na visão do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) (2002) a violência 

psicológica envolve toda ação ou omissão que causa ou visa a causar dano à autoestima, à 11 

identidade ou ao desenvolvimento da pessoa, isso implica em atitudes como: ofensas e 

provocações, humilhações, depreciação, chantagem, isolamento manipulação afetiva, 

negligência, ameaças, privação arbitrária da liberdade e abusos. A violência psicológica não é 

momentânea, mas se delineia na maneira que um cônjuge se relaciona com o outro, 

considerando este como seu objeto privativo. Dessa forma, alguns homens controlam e 

submetem emocionalmente as esposas. (COSTA 2012 p.90)  

A violência psicológica ou emocional, é evidenciada pelo prejuízo à competência 

emocional, exterioriza-se através de atos hostis e agressivos que influenciam na autoimagem e 

na autoestima Seja por uso de ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, e outras formas de coação. 

Como por exemplo: xingamentos, intimidação, desqualificação, utilização de filhos para 

chantagem, proibição de manter determinada amizade, de telefone, etc.  

A violência moral é tida como aquele tipo que atinge, direta ou indiretamente, a 

dignidade, a honra e a moral da vítima. Da mesma forma que a violência psicológica, poderá 

manifestar-se por ofensas, e acusações infundadas, humilhações, tratamento discriminatório, 

julgamentos levianos, trapaça e restrição à liberdade. (OSTERNE 2011 p.135)  

A violência moral se dá com uma conduta que coloque a vítima em situação de 

difamação, calúnia ou injúria, como por exemplo: divulgar fatos não verdadeiros, expor fotos 

íntimas na internet. A violência sexual é o ato que obrigue a mulher a ter relações sexuais sem 
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vontade, ou que a faça estar presente no momento. Seja por meio de ameaças, coação, 

chantagem ou até mesmo uso de força. Osterne fala que:  

 

Por violência sexual compreende-se todo ato ou jogo sexual, relação hetero ou 

homossexual entre uma ou mais pessoas, praticada de maneira forçada, com níveis 

gradativos de agressividade, com vista de obtenção de prazer sexual por via de força. 

(OSTERNE 2011 p.134)  

 

Também é violência sexual obrigar a vítima a usar sua sexualidade como fins comerciais 

sem sua vontade e também proibir o uso de anticoncepcionais, forçar casamento, prostituição e 

aborto. 

A violência patrimonial ou econômica é aquela em que acontece a destruição de suas 

coisas, seja parcial ou total, entre eles documentos, objetos, materiais de trabalho, na intenção 

de satisfazer a vontade do agressor. A lei 13.104/2015 tem redação ao inciso 6 do parágrafo 2º 

do artigo 121 do código penal. Que estabeleceu que feminicídio é aquele homicídio cometido 

contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. No parágrafo 2º a nova lei explica 

que existe condição de sexo feminino quando o crime envolve: violência doméstica e familiar 

ou menosprezo e discriminação à condição de mulher. § 2 º - A considerar-se que há razões de 

condição de sexo feminino quando o crime envolve: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) I - 

Violência doméstica e familiar; (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) II - Menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher. (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) Homicídio culposo 

(BRASIL 2015) Primeiramente é interessante diferenciar feminicídio de feminicídio, que 

significa a morte de mulher, todo homicídio de mulher é feminicídio, mas não necessariamente 

um feminicídio, pode ser que o sujeito ativo tenha matado a mulher por questões que nada 

tenham a ver com o feminicídio como por exemplo: brigas de trânsito, violência urbana, 

desentendimentos por causa de negócios. As expressões “femicídio” e “feminicídio” surgiram 

como alternativa à palavra “homicídio”, tendo como objetivo político o reconhecimento e 

visibilidade da discriminação, opressão, desigualdade e violência sistemática contra a mulher 

(ONU 2014 pg.16)  

A lei 13.104/2015 insere o feminicídio como uma qualificadora do crime de homicídio 

doloso, por isso que não é correto fazer uso da expressão crime de feminicídio. Pois não foi 

criado um tipo penal específico para criminalizar tal conduta de modo isolado, assim como 

aconteceram com outros tipos penais como, por exemplo: o crime de furto, crime de roubo. A 

expressão femicídios ou – ‘femicide’ como formulada originalmente em inglês – é atribuída a 

Diana Russel, que a teria utilizado pela primeira vez em 1976, durante um depoimento perante 

o Tribunal Internacional de Crimes contra as Mulheres, em Bruxelas. Posteriormente, em 

parceria com Jill Radford, Russel escreveu um livro sobre o tema, o qual viria a se tornar a 

principal referência para os estudos aqui analisados (...) De acordo com a literatura consultada, 

Russel e Radford utilizaram a expressão para designar os assassinatos de mulheres que teriam 

sido provocados pelo fato de serem mulheres (...) outro característica que define feminicídio é 

não ser um fato isolado na vida das mulheres vitimizadas, mas apresentar-se como um ponto 

final em 13 um continuum de terror, que inclui abusos verbais e físicos e uma extensa gama de 

manifestações de violência e privações a que as mulheres são submetidas ao longo de suas 

vidas. (PASINATO, 2011, p 05, 06)  
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A decisão de criar um tipo penal específico ou a qualificadora foi do legislador, que 

entendeu ser feminicídio uma modalidade de homicídio, logo existe crime de homicídio 

qualificado pelo feminicídio dentre outras qualificadoras que possam vir incidir num caso 

concreto, ou seja, nada mais é do que uma hipótese/modalidade de qualificadora, assim o 

feminicídio desde que não incida nas causas de aumento de pena previstas no parágrafo essas 

causas de aumento de pena são especificamente previstas para o feminicídio do artigo 121 

parágrafo 7º, que diz:  

Se esse crime foi cometido durante a gestação ou os três meses posteriores ao parto 

contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos contra pessoa portadora de 

deficiência na presença de ascendentes ou descendentes da vítima nestes casos a pena 

do homicídio qualificado pelo feminicídio pode ser aumentada de um terço até a 

metade.  

 

A lei 13.104/2015 inseriu o feminicídio na lei 8.072/1990 que é a lei dos crimes 

hediondos; na lei dos crimes hediondos todos os incisos do parágrafo 2º do artigo 121 do código 

penal já estavam elencados taxativamente, e a lei fez constar justamente para evitar qualquer 

tipo de dúvida o controverso que possa vir a surgir. (...) a qualificadora do feminicídio é 

subjetiva, pressupondo motivação especial: o homicídio deve ser cometido contra a mulher por 

razões da condição do sexo feminino. Mesmo no caso do inciso I do § 2º A, o fato de a 

conceituação de violência doméstica e familiar ter um dado objetivo, extraído da lei, não afasta 

a subjetividade. Isso porque o § 2º- A é apenas explicativo; a qualificadora está verdadeiramente 

no inciso VI do § 2º, que, ao estabelecer que o homicídio se qualifica quando cometido por 

razões da condição do sexo feminino, deixa evidente que isso ocorre pela motivação, não pelos 

meios de execução (CUNHA 2015 p. 84)  

Vale lembrar que o direito penal restringe a liberdade e deve ser disciplinado de modo 

taxativo a fim de permitir a interpretação restrita e correta da norma. A questão de a igualdade 

cabível delimitar que determinados papéis de atividades podem ser exercidos somente por um 

ou por outro sexo. A conduta arbitrária acontece justamente quando a atividade desempenhada 

por homens e por mulheres, sejam elas iguais ou diferentes, são favoráveis consideradas com 

peso e importância diferenciados. Há quem questione a constitucionalidade da lei Maria da 

Penha como agora desta lei referente ao feminicídio, com o argumento de que o artigo 5º do 

texto constitucional assevera 14 que todos são iguais perante a lei, dentre outras considerações, 

no inciso I, destaca que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Entretanto, esta 

igualdade formal expressa na constituição não necessariamente significa uma igualdade 

material, pois ambas ainda estão muito longe uma da outra.  

Por isso as ações afirmativas e quando se fala em isonomia é preciso ter em mente os 

conceitos de igualdade material, que significa efetivamente haver um tratamento igual e a 

igualdade formal, que significa somente o que está escrito na lei, onde tudo deve ser igual. 

Questões de gênero são históricas, culturais frutos de uma sociedade de Cuba 

predominantemente machista na qual a mulher não votava, não trabalhava, deveria ficar em 

casa cuidando do lar e dos filhos. A mentalidade de um povo em um dado momento histórico 

não pode necessariamente ser modificada com leis, entretanto o direito penal demonstra que a 

vontade da lei afirmativa no sentido de recuperar esse tempo perdido. Mulheres, enquanto 

feminicídio seria o genocídio de mulheres, que acontece quando as condições históricas geram 
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práticas sociais que permitem atentados violentos contra a integridade, a saúde, as liberdades e 

a vida de meninas e mulheres. (LAGARDE 2008 pág. 209)  

O direito penal faz isso com frequência quando ele protege de maneira distinta direitos 

que à primeira vista são semelhantes, justamente para extinguir resquícios de comportamentos 

arcaicos que demonstram um preconceito, o desprezo, menosprezo, ódio, sentimento de posse, 

dentre outros.  

A lei 11.340/06 conhecida como lei Maria da Penha, ela não estabelece tipos penais, ela 

não atribui crimes específicos ela não é uma lei de caráter penal, ela não aborda casos de 

mulheres que vêm a óbito no seu texto. Ela apenas estabelece medidas protetivas, cria juizado 

de violência doméstica e familiar contra a mulher, veda de modo expresso aplicação de cestas 

básicas, a utilização da lei 9099/95 para os casos de violência doméstica. No código penal a lei 

Maria da Penha cria uma circunstância agravante genérica e no tipo penal da lesão corporal, ela 

disciplina essa lesão no ambiente doméstico. Já a lei referente à feminicídio, no artigo 121 do 

código penal, passa a alcançar aqueles que matam mulheres pelo simples fato delas serem 

mulheres e também aquelas mulheres em situação de violência doméstica, que acabam sendo 

mortas. Esta lei estabeleceu o inciso do feminicídio nas qualificadoras do homicídio, é mais 

amplo do que a lei Maria da Penha, pois além do aspecto doméstico também abarca situações 

15 que envolvem sentimento de posse, discriminação e menosprezo em relação à mulher, 

independentemente de haver ou não uma relação íntima de afeto entre agressor e vítima.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Das diferentes formas de violência contra a mulher, seja física, psicológica, moral ou 

sexual, as que ocorrem dentro do ambiente doméstico são as de maior incidência no atual 

cenário brasileiro. Dos vários crimes que vitimam as mulheres, a forma mais extrema da 

violência tem sido o assassinato. Esses atos hediondos contra a mulher conhecido como 

Feminicídio é a morte de uma mulher pela condição de ser mulher, que acontecem geralmente 

em seus próprios lares, praticados em sua maioria por seus companheiros, das formas mais 

cruéis de violência. O Brasil é o quinto país do mundo no ranking do feminicídio, cujo índice 

de assassinatos chega a 4,8 para cada 100 mil mulheres, conforme aponta a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) (ONU, 2016).  

Dados do Mapa da Violência (2015) mostram que entre 1980 e 2013, 106.093 pessoas 

perderam sua vida por sua condição de ser mulher. Somente entre 2003 e 2013, esse índice 

aumentou 54%, passando de 1.864 para 2.875 nesse período. Na maioria dos casos, esses 

assassinatos são cometidos por seus próprios familiares (50,3%) ou parceiros/ex-parceiros 

(33,2%). Devido à gravidade e o alto índice de violência contra as mulheres, faz-se necessária 

a criação de políticas que visam medidas protetivas e preventivas. No entanto, mesmo com a 

existência da Lei Maria da Penha, criada para erradicar a violência doméstica contra a mulher, 

os problemas envolvendo casos de violência no âmbito familiar, em especial os assassinatos, 

vem aumentando cada vez mais no país. 
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RESUMO  

O artigo ora exposto é fruto de uma iniciação científica o qual traz consigo a Base  Legal da 

Educação a Distância no Brasil. Fez uso de documentos oficiais entre eles a  Lei de Diretrizes 

e Bases- LDB 9394/1996, Constituição Federal e decretos de Lei  que regulamentam esta 

modalidade de ensino no Brasil. O mesmo tem objetivo principal enaltecer a Educação a 

Distancia no Brasil, como  ainda esclarecer ao leitor sua legitimidade e legalidade, tanto quanto 

o ensino na  modalidade presencial. Foi adotado como metodologia de coleta de dados a 

pesquisa  bibliográfica, análise de dados e resultados obtidos expostos em produção de um  

informe final. Quanto aos resultados, após analise e exposição dos resultados, a  respectiva 

pesquisa evidência que a modalidade de ensino além de se adequar a  realidade quanto ao 

quesito tempo disponível par o estudo de inúmeros brasileiros  que trabalham e estudam, a 

mesma encontra legalidade na Lei de Diretrizes e Bases  da Educação Brasileira- LBD 

9394/1996 , logo cumpre seu papel social de garantir  acesso e permanência de cada cidadão 

brasileiro à educação, um direito que por sua  vez é assegurado pela Constituição Federal.   Em 

suma, o presente traz em seu corpo atos legais que legitimam a Educação a  Distancia no Brasil, 

no intuito de despertar respeito pela modalidade de ensino e  valorização a mesma a qual se 

auto afirmou como vital em tempos de pandemia de  Covid-19 no sistema educacional 

brasileiro, sendo ele público ou privado de norte a  sul do país através de salas de aulas virtuais 

via plataformas digitais que se tornaram  essenciais no processo de construção do 

conhecimento, encurtando distâncias,  otimizando tempo, gerando economia de bens de 

consumo e principalmente  garantindo o cumprimento do direito a educação a todos contido na 

carta magna  brasileira.   

Palavras-chave: Educação. Base legal. EAD.  

 

ABSTRACT  

The article now exposed was the result of a scientific initiation which brings with it  the Legal 

Basis of Distance Education in Brazil. He made use of official documents,  among them the 

Law of Guidelines and Bases - LDB 9394/1996, Federal Constitution  and decrees of Law that 

regulate this type of teaching in Brazil. The main objective is to enhance Distance Education in 

Brazil, as well as to clarify  to the reader its legitimacy and legality, as well as teaching in the 

face-to-face modality.  Bibliographic research, data analysis and results obtained exposed in the 

production  of a final report were adopted as data collection methodology. Regarding the results, 

after analyzing and exposing the results, the respective research shows that the  teaching 

modality, in addition to adapting to the reality regarding the time available for  the study of 

countless Brazilians who work and study, it finds legality in the Law of  Guidelines and Bases 



 Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 20 

da Educação Brasileira - LBD 9394/1996, soon fulfills its social  role of guaranteeing access 

and permanence of each Brazilian citizen to education, a  right that in turn is ensured by the 

Federal Constitution. In short, the present brings in its body legal acts that legitimize Distance 

Education  in Brazil, in order to awaken respect for the modality of teaching and valuation, the  

same which has affirmed itself as vital in times of the Covid-19 pandemic in the system  

educational system, be it public or private from the north to the south of the country  through 

virtual classrooms via digital platforms that have become essential in the  process of building 

knowledge, shortening distances, optimizing time, generating  savings in consumer goods and 

mainly guaranteeing the fulfillment of the right to  education for all contained in the Brazilian 

Constitution.  

Keywords: Education. Legal base. EAD.  

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo originou-se das pesquisas realizadas para elaboração da  Tese de 

Doutorado em Educação. Traz consigo uma breve abordagem através de  documentos que 

tratam da base legal da modalidade de ensino em educação a  distância - EAD no Brasil.  

A Educação a Distância embora seja uma modalidade tão eficaz quanto a  presencial, 

no Brasil por décadas teve um olhar pormenorizado. Fato que caiu por  terra no ano 2020 no 

mundo todo, e no Brasil não foi diferente. Em 2020 o mundo foi  vítima de um inimigo invisível 

o corona vírus que causava uma doença chamada  Covid-19, vírus este de propagação rápida e 

doença esta altamente contagiosa. fazia se necessário a partir de então, manter distanciamento 

social, evitar o contato físico,  uma nova era se iniciava a partir de tal pandemia mundial que 

assolava  a humanidade, a era digital! tudo tornou-se digital, compras pela internet inclusive de  

supermercado contendo alimentos básicos para sobrevivência, surgimentos de  aplicativos 

virtuais de restaurantes e outros, treinos contendo atividades físicas, parar  evitar estress e 

melhorar auto estima, desde yoga, pilates a funcional, as distancias  foram encurtadas pelas 

facilidades e segurança do mundo digital, tudo em prol de  garantir a saúde e bem estar da 

humanidade. Na educação não foi diferente no mundo  e consequentemente no Brasil. o Sistema 

educacional não poderia e tampouco  deveria parar, fato que conduziu o ministério da educação 

através das das secretarias  de estado e de instituições de ensino públicas e/ou privadas adotar 

novas metodologia  para garantir que não existisse um colapso no sistema educacional, foi 

adotado a partir  de então em todas as instituições de ensino do Brasil a modalidade de Ensino 

em  Educação a Distância. Dito isto, o artigo ora exposto traz consigo a legalidade desta  

modalidade de ensino através das plataformas digitais de sala de aula virtual que se  tornaram 

vitais em tempos de pandemia de Covid-19 no Brasil. 

  

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO  
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As bases legais da Educação a Distância no Brasil foram estabelecidas pela  Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9394, de 20 de dezembro de 1996), pelo 

Decreto n.º 2494, de 10 de fevereiro de 1998  (publicado no D.O.U. DE 11/02/98), Decreto n.º 

2561, de 27 de abril de 1998  (publicado no D.O.U. de 28/04/98) e pela Portaria Ministerial n.º 

301, de 07  de abril de 1998 (publicada no D.O.U. de 09/04/98).  

Quanto a base legal, a Educação a Distancia no Brasil encontra legalidade  na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação nacional - LDB (Lei nº  9394/1996), pelo Decreto nº 

2494/1998, pelo Decreto nº 2561/1998 e pela Portaria  Ministerial nº 301/1998.  

Esta por sua vez, está disponibilizada em diferentes níveis assim como no  ensino 

presencial, sendo, nível fundamental, médio, superior e especializações.  

 

Ensino Fundamental de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação  Profissional de 

Nível Técnico:  

Neste item será abordado a base legal do Ensino Fundamental de jovens e  adultos, médio e  

Educação Profissional de Nível Técnico, através da Educação a  Distância.  

Para oferta de cursos a distância dirigidos à educação fundamental de jovens e adultos, 

ensino médio e educação profissional de nível técnico, ... delegou  competência às autoridades 

integrantes dos sistemas de ensino, de que trata  o artigo 8º da LDB, para promover os atos de 

credenciamento de instituições  localizadas no âmbito de suas respectivas atribuições.  

 

Decreto 2.494/98 modificado pelo Decreto 2561/98  

Segundo o Art. 2º do Decreto nº 2494/98 o qual sofreu alterações pelo 2561/98,  os cursos que 

tratam do Ensino Fundamental ofertados tanto para jovens quanto para  adultos serão ofertados 

por instituições de ensino credenciadas para tal fim e para  tanto com efeito legal.   

"...Assim, as propostas de cursos nestes níveis deverão ser encaminhadas ao órgão do 

sistema municipal ou estadual responsável pelo credenciamento  de instituições e 

autorização de cursos – a menos que se trate de instituição  vinculada ao sistema 

federal de ensino, quando, então, o credenciamento  deverá ser feito pelo Ministério 

da Educação...." (LDB, 9394/1996).  

 

Quanto ao credenciamento de instituições segundo a LDB, compete aos  sistema 

municipais e estaduais realizar o credenciamento das instituições que  ofertarão tal modalidade 

de ensino.  

 

"...as propostas de cursos nestes níveis deverão ser encaminhadas ao órgão do sistema 

municipal ou estadual responsável pelo credenciamento de  instituições e autorização 

de cursos – a menos que se trate de instituição vinculada ao sistema federal de ensino, 

quando, então, o credenciamento  deverá ser feito pelo Ministério da Educação..." 

(LDB, 9394/1996). 

4  

Ainda quanto ao credenciamento das instituições segundo a LDB 9394/1996,  tal 

credenciamento será de competência dos municípios e estado, abrindo exceção  das instituições 

vinculadas ao sistema federal de ensino, quando for o caso, todo  processo será via Ministério 

da Educação.  

 

Ensino Superior:  
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Neste item será abordado a Base Legal do Ensino Superior via Educação a  Distância- 

EAD no Brasil. “...oferta de cursos de graduação e educação profissional em nível tecnológico, 

a instituição interessada deve credenciar-se junto ao MEC para  poder ser ofertado...".  LDB 

9394/1996.  

No tocante ao ensino superior, segundo a Lei de Diretrizes e Bases- LDB  9394/1996 as 

instituições que farão ofertas dessa modalidade serão credenciadas  via Ministério da Educação- 

MEC.  

O processo será analisado na Secretaria de Educação Superior - SESU, por  uma 

Comissão de Especialistas na área do curso em questão e por especialistas em 

Educação a Distância e, então, encaminhado ao Conselho  Nacional de Educação. 

Portanto, o trâmite é o mesmo aplicável aos cursos presenciais. A qualidade do projeto 

da instituição será o foco principal da  análise. (LDB 9394/1996)  

 

Conforme a LDB 9394/1996 os trâmites aplicados para as instituições que se  destinam 

ofertar curso de nível superior são os mesmo aplicados as instituições que  ofertam cursos de 

nível superior presenciais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para oferta de cursos a distância dirigidos à educação fundamental de jovens  e adultos, 

ensino médio e educação profissional de nível técnico, ... delegou  competência às autoridades 

integrantes dos sistemas de ensino, de que trata o artigo  8º da LDB, para promover os atos de 

credenciamento de instituições localizadas no  âmbito de suas respectivas atribuições.  

 

Decreto 2.494/98 modificado pelo Decreto 2561/98  

 

"...Assim, as propostas de cursos nesses níveis deverão ser encaminhadas ao  órgão 

do sistema municipal ou estadual responsável pelo credenciamento de  instituições e 

autorização de cursos – a menos que se trate de instituição vinculada  ao sistema 

federal de ensino, quando, então, o credenciamento deverá ser feito pelo  Ministério 

da Educação..." (LDB, 9394/1996). 

 

O ensino através de Educação a Distância por décadas se mostrou eficaz e  ajustável aos 

estudantes e trabalhadores que dispõe de tempo mínimo para o estudo,  ou seja, sempre foi uma 

opção principalmente para estudantes e trabalhadores que  possuem uma longa jornada de 

trabalho e ao mesmo tempo optam por esta  modalidade para dentro de uma perspectiva real 

continuar seus estudos, podendo  assim, continuar trabalhando e ajustando seus estudos ao 

tempo disponível para ele.  

Mesmo que a modalidade de ensino citada tenha sido ao longo dos anos vital  na vida 

dos estudantes que optam por essa modalidade, por décadas se percebia no  campo acadêmico 

um certo olhar de diminuição e certamente uma discriminação,  cabendo inclusive aqui, citar, 

certas dúvidas se os cursos apresentados por esta era  legal e mantinha a mesma eficácia. 

Partindo desse princípio o trabalho ora exposto  objetivou dentro de um processo de iniciação 

científica oportunizar ao leitor dentro de  uma perspectiva histórica conhecer a legalidade de tal 

modalidade.  

A pesquisa se deu através de pesquisa bibliográfica em documentos que regem  a base 

legal do ensino brasileiro , análise dos dados coletados exposição dos mesmo  através de um 
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informe final. Sendo possível assim, verificar a Base legal do ensino  através da Modalidade de 

Educação a Distância, como ainda, objetivou através do  informe final sensibilizar o leitor para 

um olhar positivo e com isso, oportunizar a  tomada de consciência no sentido de valorizar essa 

modalidade eficaz e legal a qual  cumpre seu papel na vida do cidadão estudante que por ventura 

opte pelo ensino  através de EAD. Vale enfatizar que tal modalidade de ensino se torna mais 

acessível  quanto ao quesito custos, uma vez que de seu domicílio o estudante pode executar  

suas atividades laborais, minimizando gastos com mobilidade, aquisição de  vestimentas as 

quais oneram em seu orçamento e principalmente otimização de  tempo.  

Em suma, a Educação a Distância é uma Modalidade Legal de Ensino que  demonstra 

eficácia, ajusta-se ao tempo disponível para estudo do estudante que opta  por tal modalidade, 

apresenta-se como ecologicamente correta e economicamente  positiva diminuindo impactos 

ambientais e garantindo economia de recursos  financeiros a serem investidos nesta modalidade 

vital de ensino.   
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