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As reportagens reunidas nesta publicação têm por 
objetivo ampliar o debate acerca da violência baseada 
em gênero, um dos maiores obstáculos para o alcance 
da igualdade de gênero, meta prevista nos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), assim como para 
toda a agenda de direitos humanos, que inclui os direitos 
sexuais e reprodutivos, objetivo principal de trabalho 
do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA).  

Infelizmente os números são alarmantes. Em 2018, a 
cada duas horas, uma mulher foi assassinada no Brasil, de 
acordo com o Atlas da Violência 2020. Delas foi e segue 
sendo retirado o direito fundamental à vida. As conse-
quências de cada uma dessas perdas são inestimáveis. 

É preciso aprimorar a coleta de informação sobre 
o assunto, promover e consolidar a oferta de serviços 
de proteção e assistência, fortalecer as mulheres, contar 
as histórias delas, que têm nome, sobrenome, família, 
comunidade e, além disso, expor os tortuosos caminhos 
que nos permitem enxergar essa gravíssima violação de 
direitos humanos como algo real, próximo e que precisa 
ser enfrentado por toda a sociedade. 

O ponto de partida para o desenho desta publica-
ção foi, portanto, a construção de uma cronologia do 
caso Elitânia, uma jovem negra, estudante, quilombola, 
ativista que teve sua vida ceifada em 2019, a tiros, a 
despeito de uma medida protetiva, em um caso suspeito 
de feminicídio. 

À luz deste material foram produzidas quatro repor-
tagens. A primeira, publicada no site do UNFPA em 11 
de dezembro de 2019 sob o título: “Elitânia de Souza 
da Hora: mais que estatística, uma vida!”; outra sobre a 
“cor” do feminicídio no Brasil; uma sobre subnotifica-
ção, protocolos e assistência às mulheres e um quarto e 
último texto com uma primeira análise sobre este tipo 
de violência no contexto da pandemia de Covid-19. 
Optou-se por ouvir, prioritariamente, especialistas que 
atuam no estado da Bahia, terra natal de Elitânia.

Apresenta-se ainda um perfil de Elitânia de Souza 
da Hora, como uma homenagem a esta jovem mulher, 
para que sua história não seja esquecida. 

O Fundo de População das Nações Unidas ime-
diatamente prestou solidariedade à família e amigos e 
iniciou um processo de acompanhamento para que essa 
história não fosse esquecida ou enxergada como mais 
um número, entre tantos, que assolam cotidianamente 
as mulheres ao redor do mundo. Produziram-se notas 
de repúdio, entrevistas com especialistas e, nesta publi-
cação, o UNFPA abre mais um diálogo sobre o assunto 
no sentido de seguir sensibilizando a sociedade para um 
olhar mais aguçado e para a promoção do enfrentamento 
à violência baseada em gênero, obstáculo que precisa ser 
superado para o alcance pleno dos direitos humanos. 

Boa leitura. 

Prefácio
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A morte de Elitânia de Souza da Hora comoveu o 
Brasil. O Fundo de População das Nações Unidas (UN-
FPA) e a ONU Mulheres publicaram uma nota de apelo 
pelo fim da violência contra as mulheres. “Este crime, 
assim como os muitos feminicídios anteriores que tira-
ram a vida das mulheres, nos mostram o quão urgente 
é a necessidade de intensificar esforços e investimentos 
na prevenção da violência contra as mulheres. Em 2018, 
1.206 mulheres foram vítimas de feminicídio, sendo 
61% de mulheres negras e 52,3% dos assassinatos co-
metidos por arma de fogo”, enfatizou a nota a partir dos 
dados da 13ª Edição do Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública, lançado em outubro pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública. Em 88,8% dos casos, o autor do 
crime foi o companheiro ou ex-companheiro da vítima. 

Referência
“Queremos nos lembrar de Elitânia não a partir de 

sua morte, ou como vítima de feminicídio, mas pela sua 
história. E vamos lutar pela manutenção da memória 
dela”, destaca Lucas Ribeiro, do Movimento Nacional 
dos Estudantes Quilombolas, em crítica às abordagens e 
narrativas construídas pela mídia sobre casos de violência 
sofridos por mulheres. Ele, ao lado de Elitânia, buscou 
garantir direitos de jovens quilombolas do recôncavo. 
“Preta, militante, empoderada. Se a gente tinha mobili-
zação, ela estava conosco. Se tínhamos algo para resolver, 
ela estava lá. Passei nove meses sem bolsa estudantil e 
ela me fortaleceu. Elitânia é referência de resistência”.

Elitânia era o exemplo de jovem que compreendia 
os seus direitos. Não tinha filhos por escolha, estimu-
lava as mulheres das suas comunidades (universitária e 
quilombola) a decidir as melhores escolhas para suas 
vidas, bem como as incentivava no acesso aos estudos. 
De acordo com Raquel Alves, colega de turma e uma das 
suas melhores amigas, a estudante de serviço social lutava 
contra todas as formas de discriminação e opressão. 

“O fato de ela ser quilombola e eu indígena nos fez 
ter lutas semelhantes, mas cada uma com suas especi-
ficidades. Eli era uma pessoa positiva e sempre falava: 
‘somos a esperança’. Do nosso povo, dos nossos mais 
velhos. E essa frase tem me mantido forte”, lembra. A 
jovem da comunidade indígena Jenipapo-Kanindé, ao 
lado de Elitânia e outras colegas, formavam o grupo 
“Causadoras do Cahl”, em referência ao ativismo es-
tudantil dentro do Centro de Artes, Humanidades e 
Letras da UFRB.

Para Denize Ribeiro, professora, militante do mo-
vimento de mulheres negras, e integrante do Negras - 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Raça e Saúde 
da UFRB, “uma sociedade que permite violências como 
a sofrida por Elitânia, não é um lugar seguro para ser 
mulher e desenvolver todo seu potencial”. Ela conta o 
processo de empoderamento da estudante na instituição. 
“Ela nos ouviu e tentou sair daquela relação abusiva. 
Veio para a universidade e assumiu tarefas como a lide-
rança estudantil e quilombola. Trabalhava como podia 
e se dedicava aos estudos. Ela foi tornando-se negra ao 

longo do tempo. Crescia e florescia, mas tudo isso foi 
arrancado brutalmente, não só dela, mas de todas nós, 
com a sua morte. Ela foi interrompida pelo machismo.”

Denize enfatiza ainda que as meninas e mulheres 
devem ser o que quiserem ser, mas, em uma sociedade 
violenta, elas se tornam vítimas e têm suas trajetórias 
modificadas. “O machismo institucional e estrutural é 
uma grande barreira na vida e no desenvolvimento das 
mulheres. Muitas são impedidas de estudar, de trabalhar, 
de sair para se divertir, de ter uma religião diferente das 
outras pessoas da família, de crescer sem a ameaça de 
ser estuprada pelos homens da família, de ter a profissão 
que quiser, de ter os filhos que quiser, de namorar com 
quem quiser, de não atender ao padrão heteronormativo, 
de vestir a roupa que gosta e até de sonhar com outra 
realidade.”

O depoimento da educadora dialoga com o Relató-
rio da Situação da População Mundial 2019 (SWOP), 
intitulado “Um trabalho inacabado: a busca por direi-
tos e escolhas para todos e todas”. O documento nos 
mostra que, “de todos os obstáculos para a conquista e 
o exercício dos direitos humanos, inclusive os direitos 
reprodutivos, poucos provaram ser tão difíceis de superar 
quanto aqueles baseados em gênero e que este tipo de 
desigualdade limita a capacidade das mulheres de toma-
rem livremente decisões fundamentais sobre quando e 
com quem querem fazer sexo; o uso de contracepção ou 
assistência à saúde; se e quando procurar emprego ou se 
deve buscar o ensino superior”.

Elitânia de Souza 
da Hora: mais que 
estatística, uma vida!
Por Midiã Noelle*

* Reportagem especial, produzida em 11 de dezembro de 2019. https://brazil.unfpa.org/pt-br/news/elitania-de-souza-da-hora-mais-que-estatistica-uma-vida
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O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) 
e a ONU Mulheres se solidarizam com amigos, amigas 
e familiares da jovem estudante Elitânia de Souza da 
Hora, assassinada na última quarta-feira, 27 de novem-
bro, na cidade de Cachoeira na Bahia, e com todas as 
organizações, movimentos e pessoas que lutam pelo 
fim da violência contra as mulheres e em defesa dos 
direitos humanos.

Elitânia de Souza da Hora, 25 anos, era ativista dos 
direitos humanos e uma promissora liderança jovem da 
Comunidade Quilombola do Tabuleiro da Vitória, no 
município de Cachoeira, na Bahia.

Ela estudava Serviço Social na Universidade Fede-
ral do Recôncavo da Bahia (UFRB) e seu trabalho de 
conclusão de curso, de forma emblemática, era sobre 
violência contra as mulheres. Elitânia foi violentamente 
assassinada a tiros, a despeito de uma medida protetiva, 
em um caso suspeito de feminicídio. Sua morte ocorreu 
apenas dois dias depois da abertura da mobilização anual 
dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as 
mulheres, organizada pelas Nações Unidas, parcerias 
governamentais e a sociedade civil.

A família, amigos, amigas, integrantes da comuni-
dade quilombola, da comunidade universitária e todas 
as instituições e pessoas que contribuíram para o desen-
volvimento da jovem líder estão de luto por sua morte. 
Essa perda irreparável demonstra o quanto ainda falta a 
ser feito para garantir que o investimento feito em nossa 
juventude não seja perdido.

Este crime, assim como os muitos feminicídios an-
teriores que tiraram a vida das mulheres, nos mostram 
o quão urgente é a necessidade de intensificar esforços 
e investimentos na prevenção da violência contra as 
mulheres. Em 2018, 1.206 mulheres foram vítimas de 
feminicídio, sendo 61% de mulheres negras e 52,3% 
dos assassinatos cometidos por arma de fogo. 

Devem ser garantidos recursos para a proteção social, 
prevenção, acolhimento, justiça, reparação e campa-
nhas públicas, conforme recomendações das Diretrizes 
Nacionais sobre Feminicídio. O quadro nacional de 
feminicídios e violência contra as mulheres demandam o 
fortalecimento de políticas de enfrentamento à violência 
contra as mulheres por meio de pleno funcionamento 
da rede especializada em todo o país.

Nenhuma pessoa jovem deveria ter sua vida abreviada 
por qualquer tipo de violência. Por Elitânia de Souza 
da Hora, e pelas muitas mulheres e meninas como ela 
que correm o risco de sofrer violência com base em seu 
gênero, o UNFPA e a ONU Mulheres fazem um apelo 
público para que o caso seja apurado e solucionado, e 
nós fazemos um chamado a toda a sociedade brasileira, 
especialmente aquelas pessoas em espaços de tomada 
de decisão, para garantir que a justiça seja feita e que 
soluções sejam encontradas, de forma a virar a página 
da violência contra as mulheres e promover o bem-estar 
de todas as pessoas.

Astrid Bant
Representante do UNFPA no Brasil

Ana Carolina Querino
Representante Interina da ONU Mulheres

Nota de apelo pelo 
fim da violência 
contra as mulheres
Por ocasião do assassinato de Elitânia de Souza Hora, o 
Fundo de População das Nações Unidas no Brasil e a ONU 
Mulheres fazem um apelo pelo fim da violência contra as 
mulheres e por respeito às vidas da juventude negra *

* Nota publicada e disseminada em 10 de dezembro de 2019. https://brazil.unfpa.org/pt-br/news/por-ocasi%C3%A3o-do-assassinato-de-elit%C3%A2nia-de-souza-hora-o-fundo-de-
popula%C3%A7%C3%A3o-das-na%C3%A7%C3%B5es-unidas-n-0
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2016

Elitânia de Souza da Hora: 
cronologia de um caso de 
violência baseada em gênero*
*O caso corre sob segredo de justiça. As informações específicas sobre o caso foram obtidas pela jornalista Camila Joanice Franca, responsável pelas reportagens desta publicação, 
através de entrevistas por telefone (todas gravadas),  aplicativo de mensagens e relatos de matérias anteriores veiculadas em sites de notícias confiáveis e sinalizados.

• 
Conciliar trabalho, estudo 
e afazeres domésticos é uma 
tarefa árdua para Elitânia, 
mas ela não desiste. Pelo 
contrário, estuda cada dia 
mais para alavancar sua vida 
social a partir dos estudos. 
Isso foi possível em 2017. 

A Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da 
Penha,  tipifica e define a violência contra a mulher, 
e a Lei 13.104 de 2015 incluiu o feminicídio como 
qualificadora do homicídio no Código Penal brasileiro. 
A lei também altera a Lei 8.072/90, Lei dos Crimes 
Hediondos, classificando o feminicídio como crime 
hediondo e, portanto, submetendo seu julgamento à 
competência do Tribunal do Júri. A pena para o crime de 
feminicídio é de reclusão de doze a trinta anos.

O capítulo II, art. 7º, incisos I, II, III, IV e V da LEI Nº 
11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006  (Lei Maria da Penha), 
prevê cinco tipos de  violência doméstica e familiar 
contra a mulher:  física, psicológica, moral, sexual e 
patrimonial. Portanto, afastar a mulher de seus amigos 
e familiares e impedir o seu crescimento também são 
formas de violência.  

• 
Em 2016, no cargo de camareira, o salário de 
Elitânia é de R$ 400. Com este valor ela se 
mantém na cidade, paga as despesas com os 
estudos (alimentação, cópias, etc) e ainda ajuda 
no sustento da família, já que era marisqueira e  
complementava a renda familiar.  

• 
Com uma rotina cansativa, na qual precisa sair 
diariamente de sua Comunidade para assistir 
às aulas no Campus da UFRB, no centro de 
Cachoeira, Elitânia consegue um emprego em uma 
pousada no centro da cidade. Ela tem uma jornada 
de trabalho intensa durante o dia e, no início da 
noite, vai para a universidade. Ela dorme no local 
onde trabalha, encurtando a distância entre ser 
assistente social e ajudar sua Comunidade.

• 
Elitânia de Souza da Hora, moradora da 
Comunidade quilombola Tabuleiro da Vitória, 
localizada na Fazenda Guaíba, na zona rural de 
Cachoeira, na Bahia, ingressa no curso de Serviço 
Social na Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia (UFRB) pelo sistema de cotas raciais.  

2017
• 

Quatro anos após a abertura de um processo, o Quilombo Tabuleiro da Vitória foi 
certificado pela Fundação Cultural Palmares em 2017 e Elitânia, com a ajuda de uma 
amiga, a liderança quilombola Maria das Graças Silva de Brito, conhecida na comunidade 
como “Maria de Totó”, consegue ser inserida no Programa de Bolsa Permanência. 
Uma política pública voltada à concessão de auxílio financeiro a estudantes, sobretudo, 
estudantes quilombolas, indígenas e em situação de vulnerabilidade socioeconômica 
matriculados em instituições federais de ensino superior e assim contribui para 
permanência e diplomação dos/as beneficiados/as. O recurso é pago diretamente aos 
estudantes de graduação por meio de um cartão de benefício. Em 2020, o valor era de R$ 
900 para estudantes indígenas e quilombolas e R$ 400 para os demais estudantes.

Lei Maria da Penha

• 
Elitânia conhece José 
Alexandre Passo Góes 
Silva, 34 anos. Tudo estava 
caminhando bem.

• 
Com a bolsa de estudos, ela 
não precisa mais trabalhar na 
pousada durante o dia para 
se sustentar e pode se dedicar 
integralmente aos estudos e 
ao trabalho na comunidade. 
No segundo semestre da 
universidade, pede demissão 
da pousada e aluga, junto com 
uma amiga, um apartamento 
próximo à universidade. 

• 
Neste mesmo ano, em 2017, Elitânia 
começa a construir sua casa, ao lado 
da residência da mãe, no Quilombo 
Tabuleiro da Vitória. 

• 
Alexandre, filho adotivo de 
um juiz aposentado, apresenta-
se atencioso, cuidador e 
“preocupado”.  No entanto, 
após ver que a namorada estava 
começando a ascender socialmente 
e ter maior autonomia, convence 
Elitânia a morar com ele na cidade 
de São Félix, município vizinho 
à Cachoeira, no Recôncavo da 
Bahia. Ali começam os primeiros 
sinais de comportamento abusivo.

• 
Longe dos familiares e 
amigos, em São Félix, 
Elitânia começou a 
conhecer as dores, no 
corpo e na alma, de 
um relacionamento 
abusivo.
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2018
• 

Segundo amigos e familiares, Elitânia 
morou cerca de um ano com Alexandre, 
que já se apresentava como seu algoz, em 
São Félix-BA, durante o ano de 2018. 
Lá, as violências que ela sofria tornaram-
se frequentes, mais violentas. Elitânia 
é agredida fisicamente, seu namorado 
perfura sua perna com uma tesoura e ela é 
constantemente mantida em cárcere. 

• 
Elitânia resolve dar um basta ao ciclo de 
violência. Vai à delegacia do município 
de São Félix e registra queixa de violência 
doméstica contra o namorado, pessoa com 
quem mantinha um relacionamento há 
cerca de dois anos. Diante da gravidade 
das denúncias, a autoridade policial solicita 
medida protetiva, conforme assegura a Lei 
Maria da Penha, concedida pelo juiz em 20 
de dezembro de 2018.

• 
Uma medida protetiva tem validade de 6 
(seis) meses. Segundo a advogada Maria 
das Graças Silva de Brito (Maria de Totó), 
Elitânia não teve conhecimento se a 
medida havia sido deferida porque, logo 
após o registro, mudou-se para Cachoeira.  

As medidas protetivas foram 
consolidadas como um direito das 
vítimas a partir da Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340), em vigor desde 2006, 
e podem ser concedidas por um juiz 
mesmo que não tenha sido instaurado 
inquérito policial ou processo cível.

De acordo com levantamento realizado 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) nos Tribunais de Justiça de todo 
o País, e divulgado em 2019,  foram 
registrados 32.379 casos pendentes de 
violência doméstica ao longo de 2018 
pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Em 
2016, quando esses crimes passaram 
a ser acompanhados pelo CNJ, eram 

29.071 casos. No ano seguinte, o número 
aumentou para 29.780. 

Conforme o levantamento do CNJ com 
os Tribunais de Justiça do Brasil, na 
Bahia o número de medidas protetivas, 
a quantidade de decisões judiciais desta 
natureza deferidas foi de 3.208, em 2017, 
para 4.183 em 2018 – o que representa 
um aumento de 30%. O aumento dos 
números de 2018 em relação ao primeiro 
ano da série foi de 28%.

No âmbito nacional, em 2018, foram 
concedidas cerca de 339,2 mil medidas– 
alta de 36% em relação ao ano de 2016, 
quando foram registradas 249,5 mil 
decisões dessa natureza.

Medidas protetivas

Medidas 
protetivas
na Bahia

• 
O ano de 2018 foi bastante conturbado para 
Elitânia e sua família. Ela é aconselhada pela 
família a trancar o curso de serviço social na 
UFRB e a voltar a morar no Quilombo, onde 
teria mais proteção de seus familiares. No 
entanto, Elitânia, assim como a maioria das 
mulheres que vivem em situação de violência, 
não acreditava que o companheiro pudesse 
matá-la.  

• 
Cansada da situação de violência que vinha 
vivenciando, entre o final de 2018 e início 
de 2019, Elitânia termina o relacionamento 
e volta a morar com a amiga no apartamento 
onde residia em Cachoeira.  

• 
Inconformado com o fim do 
relacionamento, conforme relatos de 
amigos/as, familiares e professoras, José 
Alexandre Passo Góes Silva começa a 
agredir Elitânia publicamente e ameaçá-
la na frente dos/as colegas na saída da 
Universidade (UFRB). A medida protetiva 
de urgência (MPU) existia, mas ao que os 
relatos indicam, Alexandre não cumpria.

De acordo com dados do “Painel 
Exaudi Relatórios PG” fornecidos pela 
Coordenadoria de Mulher do Tribunal 
de Justiça da Bahia (TJBA), foram 
concedidas em todo o estado da Bahia 
(janeiro a dezembro de 2019) 14.095 
Medidas Protetivas de Urgência e, em 
2020 (janeiro a novembro), foram 12.808. 

Desse total, 3.784 pedidos foram 
registrados na cidade de Salvador, em 
2019. Já em 2020 (janeiro a novembro) 

foram 3.204 pedidos de Medida 
Provisória de Urgência deferidos.

A lei prevê obrigações ao agressor, como 
afastamento do lar, proibição de contato 
com a ofendida, bem como medidas 
que assegurem a proteção da ofendida. 
Os Art. 18-24 da Lei Maria da Penha 
tratam sobre as disposições gerais de 
aplicabilidade das Medidas Protetivas 
de Urgência e quando estas podem ser 
convertidas em prisão preventiva.
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De acordo com dados da Secretaria de Segurança 
Pública da Bahia (SSP-BA), de janeiro a novembro de 
2019 foram registrados 90 casos de feminicídio no 
Estado, frente aos 96 registrados no mesmo período 
de 2020. Os dados não são públicos e foram obtidos 
com a Ascom da SSP-BA através de entrevistas e 
aplicativos de mensagem. No entanto, de acordo 
com a coordenadora do Centro de Apoio Operacional 
dos Direitos Humanos (Caodh), promotora de Justiça 
Márcia Teixeira, até setembro de 2019, 117 mulheres 
foram mortas por feminicidas – quando em todo o 
ano de 2018, estão registrados 134 casos. 

No país, segundo dados do Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública 2020, em 2019 1.326 casos de 
feminicídio foram registrados. Em 2018 foram 1.229, 
aumento de 97 casos de um ano para outro, uma 
média de 8 casos a mais por mês.

A publicação ainda revela que, em 2019, 66,6% das 
vítimas de feminicídio no Brasil eram negras. Este 
percentual revela uma maior vulnerabilidade das 
mulheres negras a este tipo de crime, uma vez que 
elas representavam apenas 52,4% da população 
feminina nos estados que compõem a base de 
microdados.

Em matéria divulgada no site Correio* no dia 
28.11.19 sob o título: Estudante da UFRB morta a 
tiros tinha medida protetiva contra ex o delegado 
do caso, João Mateus Correia Menezes, titular da 
delegacia de Cachoeira e interino de São Félix, 
declarou que: Elitânia tinha uma medida protetiva 
contra o acusado concedida pela Justiça em 
Cachoeira.  “O que a gente buscava eram elementos 
para pedir a prisão do acusado, inclusive a vítima 
ficou de levar a avó para prestar depoimento no 

Ministério Público”, disse. Outra medida protetiva 
chegou a ser solicitada na comarca de São Félix. 
“Ela morava com a amiga há um ano aqui, em 
Cachoeira. Mas, antes, morou um ano com o 
acusado em São Félix, onde registrou a primeira 
queixa de agressão”, contou o delegado. 

De acordo com o promotor Rodrigo Rubiale, do 
Ministério Público da Bahia, comarca de Cachoeira, 
“havia medida protetiva deferida em favor da vítima 
na comarca de São Félix por problemas entre eles 
naquela comarca há alguns meses antes do crime”. 
Na comarca de Cachoeira, a autoridade policial, ao 
receber a reclamação da vítima, representou por 
nova medida provisória, no entanto, ao se descobrir 
que já havia medida protetiva em São Félix, optou-
se por apurar o descumprimento da medida 
anteriormente concedida”. 

2019

2020

Feminicídio

• 
Em 28 de novembro de 2019 a UFRB emite 
comunicado: “A Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia (UFRB), por meio da Reitoria e da direção 
do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), 
manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento 
da acadêmica Elitânia de Souza da Hora, do sétimo 
semestre do curso de Serviço Social. As terríveis 
circunstâncias do crime contra Elitânia causam tristeza 
e indignação em toda comunidade acadêmica. A UFRB 
deposita sua confiança nas autoridades para que a justiça 
seja feita”. A instituição  decreta luto oficial de 3 dias em 
memória de Elitânia. Colegas de faculdade, amigos/as, 
professores/as e familiares fazem uma manifestação pelas 
ruas da cidade com destino ao Fórum de Cachoeira-BA. 

• 
Em 28 de novembro de 
2019, Identificado pela 
principal testemunha 
do caso – a amiga 
que estava ao lado de 
Elitânia quando ela foi 
morta, José Alexandre 
Passo Góes Silva é 
considerado foragido e 
tem a prisão preventiva 
decretada. 

• 
Em 29 de novembro 
de 2019, Elitânia da 
Silva da Hora, 25 
anos, é sepultada.

• 
No mesmo dia, 
29/11/2019,  José 
Alexandre Passo Góes Silva 
se apresenta na delegacia 
de Feira de Santana, cidade 
a 100km de Salvador. Ao 
ser interrogado, Alexandre 
usa o direito de ficar 
calado. O mandado de 
prisão por feminicídio 
é expedido no mesmo 
dia. Ele é conduzido 
ao presídio de Feira de 
Santana -BA. 

• 
Em 13 de fevereiro de 2020 
acontece a 1ª  Audiência de 
Instrução realizada no Fórum de 
Cachoeira. José Alexandre não é 
interrogado.

• 
De acordo com o Tribunal 
de Justiça da Bahia (TJBA), 
consta nos autos do processo nº 
0000518-09.2019.805.0034 que, 
em virtude da pandemia no novo 
coronavírus, diante das medidas 
restritivas de combate à Covid-19, 
as audiências presenciais foram 
suspensas e por este motivo houve 
atraso no processo.  

• 
Entre os dias 23 e  27 de 
novembro de 2020, acontece 
a Semana Elitânia de Souza da 
Hora promovida pela UFRB, que 
discute educação e combate ao 
feminicídio e violência contra a 
mulher. 

• 
Até o fechamento da apuração 
desta cronologia (janeiro de 
2021), não se tinha maiores 
informações sobre o andamento 
do caso.

• 
Quando foi brutalmente 
assassinada, Elitânia tinha 
25 anos. O Anuário 
Brasileiro de Segurança 
Pública 2020, mostra 
que cerca de 56,2% das 
vítimas de feminicídio 
em 2019 tinham entre 
20 e 39 anos de idade.

• 
Um mês depois, no dia 27 de 
novembro de 2019, às 22h40, Elitânia 
e uma amiga saem da UFRB e 
caminham pela Rua do Fogo quando 
são surpreendidas por José Alexandre 
Passo Góes Silva, 34 anos. Ele efetua 
três disparos de arma de fogo contra 
jovem quilombola. Segundo a Polícia 
Civil, os disparos atingiram o tórax 
e a cabeça da jovem promissora que 
sonhava em ser assistente social para 
ajudar sua comunidade. 

• 
Rodrigo de Souza, 
irmão de Elitânia, conta 
que durante o trabalho 
na Festa Literária de 
Cachoeira (Flica), que 
aconteceu entre os dias 
24 e 27 de outubro de 
2019, Alexandre ficou 
rondando os arredores 
da festa ameaçando 
Elitânia.   

• 
Elitânia se encontrava na casa da avó materna 
quando foi surpreendida com a chegada de 
Alexandre no Quilombo onde a família dela vivia. 
Segundo o irmão de Elitânia, Rodrigo de Souza, 
ele não estava em casa no momento que a agressão 
começou, ele estava na casa da namorada que era 
um pouco distante do Quilombo. Ele conta que 
chegou a tempo de impedir que o agressor matasse 
Elitânia, mas que não podia fazer muita coisa 
porque José Alexandre Passo Góes Silva estava 
armado. Foi necessário chamar o irmão do réu e 
mais um amigo dele para tirá-lo do local. Ele chegou 
a ameaçar incendiar a casa da família de Elitânia. 
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Empoderada, aguerrida, combativa e uma exímia de-
fensora dos direitos dos menos favorecidos/as. Assim era 
Elitânia de Souza da Hora, mulher negra, quilombola, 
nordestina, feminista e ativista dos direitos humanos, 
das causas sociais e de gênero. Exemplo para colegas de 
faculdade e para sua comunidade: o Quilombo Tabu-
leiro da Vitória.  A estudante de serviço social era uma 
importante liderança jovem na comunidade Quilombola 
e tinha um futuro promissor, que foi interrompido bru-
talmente pelo que ela mais combateu: a violência contra 
a mulher. Temática que seria abordada em seu TCC, mas 
que ela optou em mudar para “educação quilombola”.

Natural de Cachoeira-BA, cidade a 120 km da capital 
do estado, Salvador, Elitânia de Souza da Hora era a 
mais velha dos cinco filhos de dona Maritânia de Souza. 
Desde criança sempre sonhou em ser assistente social, 
pois queria contribuir com  a melhoria das condições 
de vida da sua comunidade do quilombo Tabuleiro da 
Vitória, localizada na zona rural de Cachoeira, no re-
côncavo baiano.

De uma família monoparental chefiada por mulheres 
negras: dona Maritânia de Souza e a avó, Dona Maria 
José, ou Dona Tutuca, como é conhecida no Quilombo, 
desde criança, Elitânia passou a assumir a responsabili-
dade com o sustento do seu lar, exercendo a atividade 
de marisqueira junto a sua mãe, uma atividade comum 
em comunidades quilombolas. Mesmo diante de tanta 
dificuldade, sempre se esforçou para estudar. Foi a pri-
meira da família a ingressar no ensino superior. 

Passou para cursar Serviço Social na Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e foi uma feli-
cidade e motivo de orgulho não só para a família, mas 
para todo o Quilombo. Usuária de políticas afirmativas 
no ensino superior, não poupou esforços para manter os 
estudos. Aos 22 anos conseguiu um emprego em uma 
pousada no centro de Cachoeira-BA, bem próximo à 
universidade e para lá se mudou. 

Passava por muitas dificuldades. Tinha uma jornada 
de trabalho intensa durante o dia e à noite ia para a aula. 
Ganhava muito pouco, mas sempre dava um jeitinho de 
ajudar a família no complemento da renda.  

As coisas melhoraram quando conseguiu um auxílio 
federal destinado a estudantes de comunidades quilom-
bolas matriculados/as em universidades federais. Não era 
muito, mas o aporte permitiu que ela pedisse dispensa do 
trabalho e pudesse se dedicar integralmente aos estudos. 

Ser uma mulher conhecedora de direitos, líder estu-
dantil e quilombola não a afastou de um relacionamento 

abusivo. Elitânia acreditava que tinha encontrado o amor 
e planejava casar e formar uma família com aquele que, 
no futuro, seria o seu assassino. 

Muitas mulheres que estão vivendo uma relação abu-
siva, em um ciclo de violência, “não acreditam” que seus 
companheiros sejam capazes ou “tenham coragem”  de 
matá-las. Por este motivo acabam não fazendo o registro 
de ocorrência dos abusos. Mas Elitânia, aconselhada 
por professoras, colegas de faculdade, com o apoio de 
familiares e de outras lideranças quilombolas, conseguiu 
romper o ciclo de violência em que estava vivendo. 

Ela foi à delegacia, registrou boletim de ocorrência, 
teve a Medida Protetiva de Urgência concedida pela 
justiça, mas, ainda assim, sua vida não foi assegurada.

Elitânia era uma mulher independente. Cachoeira era 
local de estudo e trabalho, mas o seu desejo mesmo era, 
depois de formada, (a previsão de conclusão do curso era 
em 2020) voltar para o Quilombo Tabuleiro da Vitória 
para trabalhar em prol da comunidade e apoiar jovens, 
que assim como ela, acreditavam que a educação era a 
única forma de ascensão social. Em 2018, tornou-se 
secretária da Associação de Mulheres  do Quilombo 
Tabuleiro da Vitória e Adjacências.

A jovem era um sol para as suas comunidades (acadê-
mica e quilombola). Irradiava força, luz, amor, inspiração 
e determinação. E não só para a comunidade onde vivia, 
mas para outras meninas quilombolas que enxergavam 
nela uma referência de superação e conquista. 

Quando se perde alguém como Elitânia, leva-se mui-
to tempo para surgir outra. Todas as mulheres perdem 
uma grande liderança que, certamente, iria lutar pelos 
direitos sociais, civis, sexuais, reprodutivos e humanos. 

Elitânia foi assassinada no dia 27 de novembro de 
2019 com 03 (três) disparos de arma de fogo.  Sua morte 
ocorreu apenas dois dias depois da abertura da mobiliza-
ção anual dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 
Contra as Mulheres, organizada pelas Nações Unidas, 
parcerias governamentais e a sociedade civil.  Uma mu-
lher negra quilombola assassinada no mês da Consciência 
Negra. Mais de um ano depois, o crime ainda não foi 
solucionado e o suspeito não foi condenado. 

A morte de Elitânia, assim como todos os feminicí-
dios, nos lembram a necessidade de unir e intensificar 
esforços e investimentos na prevenção da violência contra 
as mulheres, assim como em respostas céleres e efetivas 
da justiça para fatos dessa natureza.

Jovem, líder, cheia de 
sonhos. Elitânia de Souza 
da Hora não será lembrada 
apenas vítima da violência 
baseada em gênero
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“Eu tinha 15 anos quando o conheci. Ele foi o meu 
primeiro namorado. Uma vizinha chegou a alertar mi-
nha mãe de que ele era agressivo e que a ex-namorada 
dele teve problemas para terminar o relacionamento, 
depois que ele a empurrou da escada do colégio onde 
estudavam. Mas eu não dei ouvidos. Estava apaixonada 
e tinha certeza que aquilo nunca aconteceria comigo”.

23 anos depois G.O.C*, mulher negra, 39, estudante 
de Serviço Social, foi vítima de tentativa de feminicídio 
cometida pelo homem por quem ela se apaixonou na 
adolescência e com quem teve dois filhos. 

O ex-marido de “G” não aceitava o fim do rela-
cionamento e a esfaqueou dentro do quarto do casal. 
Ela teve os dois pulmões perfurados por uma faca de 
cabo branco, comumente utilizadas em açougues. “G” 
foi atingida em várias partes do corpo e socorrida pelo 
filho - à época com 17 anos - que ouviu os gritos da mãe.      

O caso citado acima aconteceu em Salvador-BA, no 
dia 15 de novembro de 2019. Naquele mesmo ano, de 
acordo com dados do 14º Anuário Brasileiro de Seguran-
ça Pública, foram registrados 1.326 casos de feminicídio 
no país. Desse total, 66,6% das vítimas eram pretas 
e pardas, frente aos 33,1% de mulheres brancas. Os 
dados ainda revelam que as mulheres assassinadas em 
2019 (56,2%) tinham entre 20 e 39 anos.  Entender 
os elementos que colocam a mulher preta e parda entre 
as principais vítimas de violência doméstica, violência 
familiar e feminicídio é um exercício de todos e todas. 

O feminicídio é o termo que define o assassinato de 
mulheres cometido em razão do gênero. Ou seja, quan-
do a vítima é morta por ser mulher. Dois importantes 
marcos legais no enfrentamento à violência contra as 
mulheres são: a Lei 11.340 de 2006, conhecida como 
Lei Maria da Penha, que tipifica e define a violência 
contra a mulher, e a Lei 13.104 de 2015, que incluiu o 
feminicídio como qualificadora do homicídio no Código 
Penal brasileiro.

O 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública pon-
tua que a concentração de feminicídios nesse grupo de 

mulheres reforça que os corpos negros estão submetidos 
a uma situação elevada de vulnerabilidade socioeconô-
mica e intersecções que se somatizam a esse processo 
de vitimização.

“Mulheres negras, pobres, periféricas, mães-solo e 
desassistidas por políticas públicas específicas são de-
sumanizadas”

De acordo com o psicólogo e mestre em psicologia 
social pela Universidade Federal da Bahia, Valter da 
Mata, mulheres negras, pobres, periféricas, mães-solo e 
desassistidas por políticas públicas específicas são desu-
manizadas. Não há empatia com a sua dor. “O status de 
‘mulher guerreira’ e autossuficiente,  aquela que supera 
todos os problemas, invisibiliza a sua condição de mais 
vulnerável à violência de gênero. Nessa sociedade pa-
triarcal marcada pelo racismo, naturalizou-se a violência 
dos corpos negros femininos”, pontua. 

A promotora de justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia (MPBA) Lívia Sant’Ana Vaz afirma 
que racismo e sexismo se intersecionam para causar 
vulnerabilidades muito peculiares contra corpos ne-
gros femininos. Vaz relembra que a violência contra a 
mulher negra tem raízes coloniais. “Mulheres negras 
tinham seus corpos expostos nos mercados de escravi-
zados, onde eram abusadas e violentadas no sentido de 
serem escolhidas conforme a sua serventia para serem 
reprodutoras. Essas mulheres quase não ficavam sem 
gestar. Daí uma violência que se dá não só pela questão 
racial, mas também de gênero”, explica. 

“A subalternização e esse local de permissão e violên-
cia contra as mulheres negras está na raiz da construção 
da nossa sociedade, desde o período da escravização, 
pós-escravização e relações precárias de trabalho”, reitera 
a Oficial para Equidade de Gênero, Raça e Equidade 
do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) 
no Brasil, Luana Silva. 

Os marcadores de gênero e raça do Atlas da Violência 
2020 revelam que, em 2018, 4.519 mulheres foram 
vítimas de feminicídio. Embora entre 2017 e 2018 a 

redução deste tipo de crime tenha sido de 8,4%, nos 
últimos 10 anos as mulheres negras foram as que mais 
morreram em relação às não negras, acentuando o cená-
rio de desigualdade racial. Entre 2008 e 2018, enquanto 
o número de homicídios femininos caiu 11,7% entre 
as não negras, o de mulheres negras aumentou 12,4%. 

Bell Rooks, em seu livro “ O feminismo é para todo 
mundo”, diz que : “Homens são socializados por grupos 
de homens de classe dominante a aceitar a dominação 
no mundo público do trabalho e a acreditar que o mun-
do privado da casa e dos relacionamentos íntimos vai 
restaurar neles o senso de poder, que eles equiparam à 
masculinidade”.

O psicólogo Valter da Mata explica que a “coisifi-
cação” da mulher por parte dos homens faz com que 
eles acreditem que elas, assim como os filhos/as, são sua 
propriedade e, por este motivo, têm o direito de bater, 
como se pertencessem a eles por terem sido sustentados/
as. Porém, Valter da Mata ressalta que este comporta-
mento também acontece onde as mulheres provêm  o 
sustento. “Mesmo sendo sustentados ou com empregos 
com salários inferiores aos das mulheres, os homens 
ainda podem ser violentos balizados na crença de que 
a sua condição masculina confere uma distintividade 
para reproduzir os comportamentos violentos”, revela. 

A ativista feminista Bell Hooks destaca em O fe-
minismo é para todo mundo  que o uso da violência é 
a única maneira possível encontrada pelo homem que 
possui um subemprego ou até mesmo está desempregado 
e não suporta ver a entrada da mulher no mercado de 
trabalho, para “estabelecer e manter o poder e a domi-
nação dentro da hierarquia sexista do papel dos sexos”. 

 
Lei Maria da Penha e os obstáculos 
das mulheres negras na garantia de 
direitos

“Desde que o Estado brasileiro decidiu adotar po-
líticas de prevenção e combate à violência contra as 
mulheres, como a Lei Maria da Penha de 2006, houve 

Estudo revela que 66,6% 
das vítimas de feminicídio 
no Brasil, em 2019, eram 
pretas e pardas
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um declínio da violência contra as mulheres brancas e 
aumento de registros relacionados às mulheres pretas e 
pardas, sobretudo em relação ao feminicídio. Também 
é notório que há uma sobrerrepresentação de mulheres 
negras”, acrescenta Luana Silva. 

Dados do Fórum Social de Segurança Pública e do 
Atlas da Violência indicam que as mulheres pretas e 
pardas são as principais vítimas de feminicídio e que, 
na categoria de lesão corporal e agressão física, estão 
relativamente equiparadas. Esses indicadores apontam, 
segundo a Oficial de Programa  do UNFPA, que “as 
mulheres brancas conseguem denunciar e as mulheres 
negras têm mais dificuldade de acessar esses canais de 
denúncia”. “As pretas e pardas chegam ao dado mais 
drástico da pirâmide que é o feminicídio”, destaca 
Luana Silva.  

Fazendo um paralelo desde a implementação da Lei 
Maria da Penha, em 2006, o marco nacional dos cinco 
anos revelou um aumento nítido do número de violên-
cia contra mulheres pretas e pardas e declínio contra 
mulheres brancas. 

O Relatório Final da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito de 2013, que teve como objetivo investi-
gar a situação da violência contra a mulher no Brasil e 
apurar denúncias de omissão por parte do poder público 
com relação à aplicação de instrumentos instituídos em 
lei para proteger as mulheres em situação de violência, 
revelou que A Lei Maria da Penha impactou de forma 
diferenciada na diversidade de mulheres no contexto 
socioeconômico. 

Parafraseando Simone de Beauvoir - “não se nasce 
mulher, torna-se”-  Luana Silva ainda acrescenta que 
a auto identificação das mulheres negras aliada ao in-
gresso no mercado de trabalho “trouxe muitos incô-
modos, sobretudo nas relações marcadas pelo regime 
de dominação”. 

Ciclo de violência 
G., citada no início da reportagem, não sabia, mas 

já estava envolvida em um ciclo de violência que ela só 
entendeu que existia quando começou a estagiar no Gru-
po de Atuação Especial em Defesa da Mulher (Gedem), 
do Ministério Público do Estado da Bahia. 

“Quando eu comecei a ler os processos de outras 
mulheres eu via a minha história. Eu chorava em cima 
dos papéis. Até aquele momento, eu não sabia que exis-
tiam outros tipos de violência. Para mim, violência era 
só a física”, relembra. 

A Lei Maria da Penha define cinco tipos de violên-
cia contra a mulher: física, sexual, moral, psicológica e 
patrimonial. “As violências psicológica e moral, por sua 
carga de subjetividade e pela herança de uma sociedade 
patriarcal e machista que relativiza o comportamento 
do homem em relação à mulher, talvez sejam as mais 
difíceis de serem identificadas”, destaca a assistente social 
e e professora de Serviço Social na Universidade Católica 
do Salvador (Ucsal), Carol Ramos. 

G., por exemplo, teve a ajuda de uma colega de 
trabalho, que a orientou a estudar o ciclo da violência. 
“Ela me dizia que eu precisava me libertar dele ou então 
ele iria me matar. Eu sempre relativizei porque ele é o 
pai dos meus filhos e eu acreditava que ele iria mudar. 
Além disso, eu já tinha muitos anos com ele e nunca 
passou pela minha cabeça que ele iria me matar”, lembra.

A coordenadora executiva do Odara Instituto da Mu-
lher Negra, Valdecir Nascimento, destaca que a vítima 
nunca deve ser criminalizada pelo ato de se apaixonar por 
um homem que ela não tinha como adivinhar que era 
violento. Segundo Valdecir, muitas mulheres pretas su-
portam certos tipos de violência por vergonha da escolha 
que fizeram e acabam acreditando “que amar é sofrer”. 

“Isso tem um impacto tão grande na vida das mulhe-
res negras que é como se o amor fosse tão incondicional 

que, para ter direito a ele, a mulher precisa passar por 
sofrimentos e torturas, achando que a culpa está nela, 
que ela não foi uma boa mulher e não ofereceu ao ho-
mem o que ele desejava”, acrescenta.   

Denunciar é preciso 
“Nunca duvide que um homem pode te matar. Acre-

dite! Blinde-se. Quanto mais pessoas, inclusive a polícia, 
souberem da sua situação, maior será a sua rede de pro-
teção. O agressor não tem um motivo para agredir, ele 
simplesmente vai lá e faz, alerta Valdecir Nascimento. 

O agressor de G., de 39 anos, foi preso em flagrante 
com a ajuda do próprio filho e de vizinhos. Ele passou 
por audiência de custódia, permaneceu em cárcere por 
33 dias e está em liberdade provisória sem endereço 
conhecido até o fechamento desta reportagem (dezem-
bro de 2020). 

G. segue sua vida. Um ano após o crime, ela não 
pode mais trabalhar pois teve os ligamentos dos ten-
dões das mãos rompidos pelos golpes de faca desferidos 
pelo ex-companheiro. G. sobrevive com a bolsa-auxílio 
do estágio, no valor de R$ 630, e não recebe nenhum 
benefício do governo. Ela tem acompanhamento psi-
cológico, juntamente com os filhos, e está em um novo 
relacionamento. 

“Eu me permiti amar novamente, mas tenho cautela 
ao observar cada ação dele. Hoje não permito que fale 
alto, que mexa em meu celular, que queira controlar 
minha vida. Eu sou dona de mim.  Além disso, sempre 
estou orientando as mulheres do meu convívio sobre os 
tipos de violência, para que elas não se deixem envolver 
em um relacionamento abusivo que pode culminar com 
a morte”, aconselha.

*Para preservar a fonte foram utilizadas apenas as ini-
ciais da entrevistada. 
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A cada dois minutos, uma mulher é agredida no 
Brasil simplesmente pelo fato de ser mulher e, a cada 
sete horas, uma mulher é morta pelo mesmo motivo.  
Os dados são do Monitor da Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher no Período de Isolamento 
Social, do Instituto de Segurança Pública (ISP), que 
contabilizou 120 mil casos de lesão corporal pautada 
na violência doméstica em 2020 só no estado do Rio de 
Janeiro.  Estes dados, infelizmente, podem ser maiores 
se colocarmos na conta o fator subnotificação. 

A subnotificação, segundo especialistas, pode acon-
tecer em virtude da falta de registro de ocorrência por 
parte da vítima; carência de capacitação permanente dos 
profissionais que lidam com atenção às mulheres para 
reconhecer e qualificar o crime de violência de gênero 
e, principalmente, o machismo estrutural. 

Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Munici-
pais (MUNIC/IBGE), 91,3% dos municípios brasileiros 
não dispõem de Delegacias Especializadas no atendi-
mento de mulheres vítimas de violência. A presença 
de casas-abrigo nos municípios é observada em apenas 
2,4%das cidades brasileiras.

O 14º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública (FBSP) aponta que, antes da promulgação da 
Lei Maria da Penha (2006) e da Lei do Feminicídio 
(2015), “existia uma tendência no sistema de justiça 
criminal brasileiro de tratar os crimes cometidos contra 
a mulher como uma questão menor a ser resolvida em 
casa ou com a ajuda de psicólogos e assistentes sociais, 
de modo a não atrapalhar o bom funcionamento dos 
tribunais”, explica. 

Os dados apresentados no Anuário do FBSP têm 
como principais fontes as polícias civis estaduais e as 
informações dos boletins de ocorrência registrados. Por 
este motivo, a classificação do registro como feminicídio, 
por exemplo, depende da interpretação da autoridade 
policial. Sendo esse registro passível de alteração (de 
acordo com a legislação de cada estado)  no curso da 
investigação. Mas qual é o custo, para a vítima, dos “de 
múltiplas interpretações”?   

A estudante de serviço social Elitânia Souza da Hora, 
de 25 anos, ao que tudo indica, até o momento, já que 
ainda não houve decisão judicial transitada em julgado, 
se trata de feminicídio. A medida protetiva de urgên-
cia deferida pela Justiça em favor de Elitânia Souza da 
Hora, contra José Alexandre Passo Góes Cunha, só foi 
convertida em prisão preventiva após a morte da jovem. 

Ainda sobre o assunto, observa-se no  Art. 12 pará-
grafo VI-A da Lei Maria da Penha, que “verificar se o 
agressor possui registro de porte ou posse de arma de 
fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa 
informação, bem como notificar a ocorrência à institui-
ção responsável pela concessão do registro ou da emissão 
do porte”. Conforme relatos de familiares e vizinhos, 
Elitânia foi ameaçada com arma de fogo.

Revitimização
O Art.10 Parágrafo III da Lei Maria da Penha fala 

sobre a revitimização da mulher: “não revitimização da 
depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo 
fato nos âmbitos criminal, cível e administrativo, bem 
como questionamentos sobre a vida privada”. 

É o que a maioria das mulheres sofre ao ter que dar 
esclarecimentos várias vezes, para os diversos entes da 
rede de proteção à mulher, em virtude da ausência de 
um documento único que reúna todas as informações 
sobre o caso, tornando-se vítima novamente. 

“O Formulário Nacional de Risco veio para unificar 
essas informações, chegando ao Ministério Público - 
que a última ponta até o oferecimento da denúncia – 
com dados suficientes para que seja adotada a melhor e 
mais adequada medida protetiva de urgência para essa 
mulher”, explica a coordenadora do Grupo de Atuação 
Especial em Defesa da Mulher e População LGBT (Ge-
dem) (MP-BA) e presidente da Comissão Permanente 
de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher, a promotora de justiça Sara Gama.

O formulário passou a ser adotado em março de 
2020. O documento possui 27 questões  sobre a víti-
ma, agressor e a situação social da mulher. Segundo a 
promotora Sara Gama, o documento foi possível através 
de uma parceria com a União Europeia, que já utiliza o 
protocolo, bem como Canadá e Estados Unidos desde 
o final dos anos 90.

Embora o Sistema de Justiça Brasileiro tenha empe-
nhado esforços para melhorar este cenário, a promotora 
de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Opera-
cional dos Direitos Humanos - CAODH do Ministério 
Público do Estado da Bahia, Márcia Teixeira,  acredita 
que é preciso um pouco mais. “Cada ente tem um sis-
tema operacional e nenhum cruza dados, por isso que 
não conhecemos quem são essas mulheres vítimas da 
violência de gênero e fica mais difícil propor políticas pú-
blicas de combate à violência contra a mulher”, lamenta.  

Padrão de investigação
Com iniciativa da Secretaria de Política para as Mu-

lheres do Estado da Bahia (SPM) em parceria com a 
Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA), foi 
lançado em dezembro de 2020 o Protocolo Feminicídio. 
O documento com quase 200 páginas traz orientações, 
diretrizes e linhas de atuação para melhorar todo o pro-
cesso judicial e de investigação desse tipo de crime.

É um documento que pretende unificar o que cada 
órgão daquele estado deve fazer na prevenção e punição 
do feminicídio, além de orientar profissionais da Polícia 
e Justiça a direcionar melhor o seu olhar durante as 
investigações. 

“O que eu acho mais importante é unificar proce-
dimentos para que esses crimes sejam melhor investiga-
dos. Além disso, o protocolo ajuda a dar celeridade aos 
processos e coibir a impunidade, já que a qualificadora 
‘feminicídio’ confere penas mais severas”, pontua a ti-
tular da pasta de Mulheres do Estado da Bahia, Julieta 
Palmeira.

O Protocolo Feminicídio funciona da seguinte for-
ma: desde o momento em que se recebe o boletim de 
ocorrência é feita uma qualificação de risco do agressor. 
Em cada órgão que o protocolo passa, ele pode receber 
um acréscimo da classificação de risco, para que, ao 
chegar nas mãos do juiz, ele saiba que aquela pessoa 
que cometeu o crime foi entendida como uma pessoa 
de risco, sobretudo nos homicídios tentados. 

A secretária da SPM, Julieta Palmeira, lembra o caso 
da estilista baiana Taiana Fonseca, morta em Salvador 
pelo ex-namorado, João Miguel Pereira Martins. O fe-
minicida cometeu suicídio após o crime. De acordo 
com a polícia, João Miguel Pereira Martins já havia sido 
preso pela delegacia especializada, em 2012, depois de 
sequestrar e torturar uma ex-namorada. Em 2016, ele 
foi denunciado por outra ex, por estar perseguindo e 
ameaçando a mesma.

“Se tivesse uma classificação de risco, quem fez o pe-
dido de medida protetiva já teria majorado a penalidade. 
Solicitado uma tornozeleira eletrônica, por exemplo, 
ou solicitado a prisão preventiva”, acrescenta Palmeira.

A titular destaca: “a instituição da classificação de 
risco do protocolo é uma grande conquista porque 
unifica os sistemas de justiça e segurança e diminui a 
impunidade”.

Informação, 
subnotificação, 
protocolos e assistência
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A pandemia do novo coronavírus tem evidenciado 
muitos problemas sociais, sobretudo as desigualdades.  
O confinamento imposto para conter o avanço da  Co-
vid-19 provocou, também, um aumento no número 
de casos de violência doméstica e, em paralelo, sub-
notificação dos casos em virtude da queda de registros 
presenciais. Mas esse não foi um problema exclusiva-
mente do Brasil. 

De acordo com dados divulgados em setembro de 
2020 pela ONU Mulheres, houve aumento das de-
núncias ou ligações para as autoridades por violência 
doméstica de 30% no Chipre, 33% em Singapura, 30% 
na França e 25% na Argentina. No Brasil, também 
observou-se este aumento. Dados do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP) mostram que houve um 
crescimento de 3,9% no registro de violência doméstica 
através do 190 e redução de 10,9% nos registros de 
lesão corporal dolosa, 16,8% nos de ameaças e 1,2% no 
registro de feminicídios no primeiro semestre de 2020 
em relação a 2019.  

O crescimento no número de ligações para o 190 e 
demais canais virtuais criados durante a pandemia para 
registros de ocorrências já era esperado em grande parte 
dos países que decretaram quarenta, como anunciou 
a ONU. “O Fundo de População das Nações Unidas 
(UNFPA) emitiu um alerta mundial prevendo o aumen-
to de casos de violência doméstica em todo o mundo 
baseado na situação de confinamento. Ninguém podia 
prever o que aconteceria, mas tínhamos  certeza que 
o confinamento com o agressor poderia aumentar a 
violência”, pontua Astrid Bant, representante do Fundo 
de População das Nações Unidas no Brasil (UNFPA). 

A queda dos indicadores de lesões corporais não 
letais evidenciou as dificuldades que as mulheres encon-
traram durante a pandemia para denunciar os abusos, 
sobretudo nos casos onde é necessária a presença da 
vítima para o registro da ocorrência. Por esse motivo, 
uma das orientações do UNFPA aos países foi a manu-
tenção da rede de proteção e mecanismos de denúncias 

ativos e adaptados às mulheres que não poderiam sair 
de casa para fazer a denúncia. 

No final de 2020, o UNFPA lançou a Plataforma 
Mulher Segura,  ferramenta que visa facilitar o acesso 
e agregar as informações sobre serviços de proteção às 
mulheres vítimas de violência. Com o slogan “A vio-
lência não te define” a Plataforma disponibiliza infor-
mação sobre a Violência Baseada em Gênero, como a 
identificação e tipos de violências até mecanismos de 
denúncia. www.mulhersegura.org

“Com o passar dos meses observamos que, nos la-
res com maior vulnerabilidade social, o aumento das 
ocorrências de violência contra a mulher na pandemia 
foi intensificado pela diminuição de renda familiar, au-
mento da tensão dos conflitos, a presença das crianças e 
adolescentes em casa, carga horária de trabalho domés-
tico elevada e consumo de bebidas alcoólicas, aliados à 
restrição de acesso aos serviços de proteção e a redes de 
apoio”, diz Astrid Bant. 

Lar e/ou aprisionamento
Distante dos familiares, sem convívio social e tendo 

que ficar confinadas em casa com seu potencial agressor, 
muitas mulheres ficaram sem espaço de refúgio. “O lar 
passou a ser uma prisão”, afirma a psicóloga clínica e 
especialista em Direitos Humanos, Cristiane Furtado. 
Durante a pandemia, a psicóloga, que é coordenadora 
do projeto Biko na Cabeça,  de apoio psicossocial a jo-
vens negros e negras, seus familiares e sua comunidade, 
conta que um caso em especial chamou sua atenção 
durante a pandemia. “O marido descobriu que ela estava 
sendo atendida por um psicólogo homem e a impediu 
de continuar as sessões de terapia. O agressor se passava 
pela mulher para responder às mensagens do aplicativo 
de conversas. Toda a equipe ficou apreensiva e de mão 
atadas, pois não tínhamos como fazer a denúncia e nem 
orientá-la a fazer”, lembra a psicóloga.   

No Brasil, no primeiro semestre de 2020 foram re-
gistrados 648 feminicídios, 1,9% a mais que no mes-

mo período de 2019, segundo o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP). Mas como equacionar o 
crescimento acentuado da violência contra a mulher 
experimentado na prática e a queda de registros desses 
crimes que não acompanharam essa tendência? 

Entre as recomendações das Nações Unidas estão 
desde investimentos em serviços de atendimento online 
e estabelecimento de serviços de alerta de emergência 
em farmácias e supermercados à criação de abrigos tem-
porários para vítimas de violência.

Segundo o FBSP, no Brasil não houve a mesma 
priorização que países como França, Espanha, Itália e 
Argentina deram ao enfrentamento à violência contra as 
mulheres. Nesses países, quartos de hotéis foram trans-
formados em abrigos temporários para que as mulheres 
pudessem cumprir a quarentena em segurança, além de 
serem criados centros de aconselhamentos em farmácias 
e supermercados para que as denúncias fossem realizadas 
enquanto elas faziam as compras.  

“A expansão de canais de denúncia, lançamentos de 
cartilhas e a promoção de campanhas não têm o mesmo 
impacto imediato do que as medidas anteriormente 
citadas, ainda mais em um país como o Brasil, em que 
o perfil das mulheres que são vítimas de violência de 
gênero, em geral pobres e negras, apontam para a limita-
ção do uso e acesso a recursos materiais, como celulares 
e internet, e maior dependência de serviços públicos, 
que deveriam ter sido mais priorizados neste período”, 
enfatizam as pesquisadoras do Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública, Amanda Pimentel e Juliana Martins 
no 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 

Canais de apoio
Trabalhando de forma remota desde o início da 

pandemia, a Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) 
ampliou o atendimento através do atendimento ao cida-
dão 129, oferecendo atendimento de urgência voltado às 
mulheres vítimas de violência. Para surpresa da defensora 
pública e coordenadora da Especializada de Proteção aos 
Direitos Humanos, Livia Almeida, na segunda quinzena 

Violência e pandemia: o 
lar passou a ser “prisão”
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de barreiras sanitárias impostas no estado, em março de 
2020, apenas 30 mulheres entraram em contato. 

“Nossa média, só em Salvador, era de 200 atendi-
mentos por dia. Foi necessária uma publicidade in-
tensa para que as mulheres soubessem que estávamos 
trabalhando de forma remota. Além disso, foi criado 
um chat de atendimento psicossocial no Facebook. O 
número de atendimentos de violência contra a mulher 
voltou a se normalizar a partir do segundo semestre de 
2020”, pontua. 

Com a presença mais intensa do agressor nos lares, 
o constrangimento da mulher para realizar uma ligação 
telefônica ou mesmo para se dirigir às autoridades com-
petentes e comunicar o ocorrido ficou ainda mais latente, 
e aumentou a necessidade de canais virtuais de denúncia.

Atendendo pedidos de órgãos como a DPE-BA 
e a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia 
(SPM), a Secretaria de Segurança Pública do Estado 
(SSP-BA) ampliou, em agosto de 2020, o espectro de 
denúncias da Delegacia Digital e passou a registrar 
casos de violência contra a mulher, como exceção para 
os casos de feminicídio. 

Por meio de um botão especial na página da De-
legacia Digital da Polícia Civil da Bahia é possível, 
além do registro de ocorrências delituosas, solicitar 
medida protetiva de urgência. “Essa manifestação da 
vítima pela medida protetiva faz com que o processo 
na Delegacia Especializada de Atendimento à Mu-
lher (Deam) seja agilizado junto às varas de violência 
contra a mulher. Quando constatada a necessidade de 
proteção, o juiz tem até 48 para deferir ou indeferir os 
pedidos”, esclarece o superintendente de Inteligência 
da SSP-BA, Ivo Tourinho. 

De acordo com dados da Secretaria de Segurança 
Pública da Bahia(SSP-BA), de agosto a dezembro de 
2020 foram realizados 478 registros de violência baseada 
em gênero. A  SSP-BA não tabulou os dados por cate-
goria, apenas o número. Portanto, não é possível saber 
quantos pedidos de medidas protetivas de urgência, e 
o tipo, foram emitidas a partir do canal.  

Popularização do acesso aos canais 
de denúncia

Uma das estratégias adotadas pela  Secretaria de 
Políticas para as Mulheres da Bahia (SPM) para popu-
larizar o  acesso a canais de denúncia foi a criação do 
“Zap Respeita as Mina” (71 9 9909-9322) no aplicativo 
de mensagens instantâneas mais popular do mundo: 
Whatsapp. 

O “Zap” é um canal de atendimento que utiliza 
software programado de inteligência artificial para ge-
rar respostas referentes à violência doméstica e familiar, 
além de permitir a denúncia nos casos de emergência.  
Somente na primeira semana de lançamento foram 642 
acessos, sendo 11 denúncias que foram encaminhadas 
pelas atendentes que atuam em contato direto com o 
serviço 190 da Polícia Militar.  

“Não é só inteligência artificial. O atendimento 
também é humanizado por atendentes que analisam a 
gravidade de cada contato e, quando necessário, acionam 
a polícia, sobretudo quando usam palavras chave como  
‘socorro’, destinando uma viatura policial até o local. É 
uma solução prática, que não requer muitos recursos 
do celular, e que não chama a atenção do agressor”, 
acrescenta a secretária de Políticas para as Mulheres da 
Bahia, Julieta Palmeira. 
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A igualdade de gênero 
como degrau para 
um mundo de paz e 
prosperidade para 
todas as pessoas

Os desafios são enormes, conforme foi possível cons-
tatar nas reportagens que antecedem este posfácio. No 
entanto, políticas, protocolos, serviços e boas práticas 
têm demonstrado um caminho possível rumo à igual-
dade de gênero. 

Orientações para percorrer esses caminhos podem 
ser encontradas na Agenda 2030 de Desenvolvimento 
Sustentável, que reúne 17 objetivos na busca de um 
mundo onde todas as pessoas possam desfrutar de paz e 
prosperidade. Vencer a desigualdade de gênero é central 
para o alcance deste propósito.

Todos os objetivos se relacionam e se completam, 
entretanto, dois deles dialogam diretamente com o ob-
jeto central de trabalho do Fundo de População das 
Nações Unidas: Objetivo 3 (Saúde e Bem-estar) e 5 
(Igualdade de Gênero) e em ambos oferecem respaldo 
para a construção de estratégias e promoção de ações 
para eliminar as violências e práticas nocivas contra mu-
lheres e meninas. 

A recomendação é explícita: “Até 2030, assegurar o 
acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodu-
tiva, incluindo o planejamento familiar, informação e 
educação, bem como a integração da saúde reprodutiva 
em estratégias e programas nacionais”. 

Para que esse objetivo possa ser alcançado, contudo, 
sabe-se que a promoção da igualdade de gênero é funda-

mental, na medida em que, muitas vezes, o machismo e 
o sexismo não permitem que especialmente as mulheres 
e pessoas LGBTI exerçam o seu direito pleno à saúde, 
inclusive à saúde sexual e reprodutiva. 

O Objetivo 5.6 orienta: “Assegurar o acesso universal 
à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, 
como acordado em conformidade com o Programa de 
Ação da Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pe-
quim e os documentos resultantes de suas conferências 
de revisão” e acrescenta que é preciso “eliminar todas as 
formas de violência contra todas as mulheres e meninas 
nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e 
exploração sexual e de outros tipos”. 

Desse modo, a igualdade de gênero se coloca como 
um degrau, um passo a mais que precisa ser dado, con-
quistado, para que as práticas nocivas contra mulheres 
e meninas, que incluem a violência baseada em gênero 
e sua forma mais cruel -- o feminicídio -- possam ser 
eliminadas da sociedade. Só assim um mundo de paz e 
prosperidade poderá ser desfrutado por todas as pessoas. 

Elitânia de Souza da Hora, Presente!




