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Simpósio: 29 - ESTUDOS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO, CULTURA E 
TERRITÓRIO EM DIREITOS HUMANOS NA AMÉRICA LATINA  
 
RESUMO: O Brasil é um dos países líderes em violência de gênero no mundo, e foi um dos 
últimos países da América Latina a criar uma figura típica para enquadrar crimes de ódio 
voltados ao gênero feminino. Nesse cenário, a Lei nº 13.104 de 2015, conhecida como a Lei do 
Feminicídio, foi promulgada objetivando coibir a violência contra mulheres nos país. O termo 
feminicídio surgiu na década de 70, no entanto, o fenômeno que ele representa tem origem 
histórica muito mais longínqua e ainda muito presente na sociedade em pleno século XXI, 
evidenciado a importância do debate sobre o tema dentro e fora da academia. O presente estudo 
buscou analisar o recente instituto jurídico, traçando um breve panorama histórico-social que 
culminou com a promulgação da lei, e como as Cortes Superiores vêm aplicando-o na prática 
nos últimos três anos. Para tanto, optou-se pelo método de abordagem sistêmico, valendo-se 
das ideias apresentadas por juristas e de doutrinadores de outros ramos das ciências sociais. Na 
forma de abordagem optou-se, em regra, pela qualitativa, mas em alguns momentos da pesquisa 
a forma quali-quantitativa também se fez presente, em especial na análise de dados sobre qual 
o perfil de mulheres mais suscetível a sofrer violência de gênero considerando classe social, 
raça e orientação sexual. A natureza das fontes utilizadas é bibliográfica, pela essência do 
assunto e pelo propósito da pesquisa. O poder judiciário desempenha papel chave nessa questão, 
razão pela qual foi indispensável colacionar excertos jurisprudenciais que ilustram a forma 
como o tema é abordado nas Tribunais Superiores do País. Sobre o resultado da pesquisa é 
evidente que por si só a criação de uma lei que torna homicídio contra as mulheres mais 
severamente punível não é capaz de transformar heranças culturais tão arraigadas em apenas 
três anos. De outro modo, ter uma legislação especifica e que utiliza uma terminologia 
apropriada é um grande passo na direção da elucidação dos debates sobre o tema, que 
fomentarão a criação de novas políticas públicas e novas instituições voltadas para o tema e 
seus desdobramentos.  
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