
CHEGA DE VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER! 



A conceituação de feminicídio político parte da observação 
inquietante da nossa sociedade e o contexto sobre o qual ocorre a 
execução sumária de uma mulher com carreira ascendente na 
política. Marielle foi eleita por 46.502 pessoas que compreenderam 
que toda a sua luta contra as desigualdades sociais, em especial as de 
gênero, raça e classe, é necessária para que a humanidade não se 
desumanize. Um recado também assimilado pelo mundo, que 
conheconheceu sua vida diante de sua morte. A tentativa de interromper a 
sua escalada política, ainda que não houvesse ameaças concretas, se 
justifica porque Marielle representou e ainda representa uma 
ameaça aos podres poderes aliados às máfias no Rio de Janeiro.

O feminicídio político que vitimou Marielle precisa ser investigado 
como tal. Há a tentativa discursiva de concluí-lo como crime de ódio 
porque seu algoz afirmou que matou a Marielle por “repulsa”. É 
prematuro demais concluir que não houve um mandante, quando 
os assassinos são especialistas e já praticavam crimes sob 
encomendas. As investigações precisam continuar. Exigimos saber 
quem mandou matar a Marielle e quais as motivações. Seguiremos 
asassertivos como Marielle na exigência para que o Estado Brasileiro 
dê uma resposta concreta. O feminicídio político de Marielle 
fragiliza a democracia.

Renata Souza 
Deputada estadual (PSOL)

O FEMINICÍDIO POLÍTICO DE MARIELLE FRANCO



As mulheres negras são as que mais sofrem violência. Revelando que, 
além do machismo, há outra estrutura odiosa no Brasil: o racismo. 
Nos últimos 10 anos a taxa de homicídios de mulheres não negras di-
minuiu 8% e, no mesmo período, a taxa de homicídios de mulheres 
negras aumentou 15%. 

Brasil mata  71% 
mais mulheres negras
do que brancas .
(ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA 2018 / FBSP)

Nos últimos 10 anos
a taxa de homicídios de 
mulheres negras aumentou 15%
 (Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2018 / FBSP)

As mulheres pretas também 
são as que mais sofrem violência 
em geral.  Brancas: 24,7% e Pretas: 28,8%
(Visível e invisível / FBSP)

A mesma coisa acontece quando 
tratamos especificamente de assédios. 
Brancas: 34,9% e Pretas: 40,5%
(Visível e invisível / FBSP)



 EM 39% DOS CASOS O AGRESSOR 
É O MARIDO OU O NAMORADO

59% DA POPULAÇÃO JÁ VIU 
UMA MULHER SENDO AGREDIDA

 52% DAS MULHERES QUE SOFREM ALGUM 
TIPO DE AGRESSÃO FÍSICA FICAM CALADAS

UMA EM CUMA EM CADA QUATRO MULHERES 
PASSA POR VIOLÊNCIA 

 EM 2017 FORAM REGISTRADOS
1.133 FEMINICÍDIOS

Segundo o relatório Visível e Invisível do Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública (FBSP), 59% da população já viu uma mulher sendo agredida. Na 

maioria dos casos, elas são vítimas de pessoas conhecidas. O dado fica ainda 

mais alarmante quando consideremos que  em 39% das vezes o agressor é o 

marido ou namorado. Em 2017, também segundo o FBSP, foram 1.133 mulheres 

assassinadas só por serem mulheres. Em outras palavras, o feminicídio é só a 

ponta de um  iceberg  construído pelo machismo cotidiano.



VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHA 



Facebook:
/RenataSouzaPSOL

 Instagram: 
@RenataSouzaRio

 Twitter:
@RenataSouzaRio

WhatsApp: 
(21) 97395-6588

#LuteComUmaPreta

www.renatasouzapsol.com
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