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Tema: Feminicídio 
 
 

Texto Original 
1 Correção Estrutural 
2 Clareza e Aperfeiçoamento Textual 
3 Sugestão de Texto Alternativo 
 
 
A sociedade patriarcal é a causa da ocorrência desses delitos. O homem, tomado pelo sentimento de posse 

pela sua companheira, utiliza a violência para coagi-la à sua submissão. Na maioria dos casos, eles colocam a 

culpa em suas parceiras, dizendo que elas foram responsáveis pela atitude agressiva, como se houvesse 

“desculpa” para a conduta. 

 

 

A sociedade patriarcal é a causa da ocorrência desses delitos. O homem, tomado pelo sentimento de posse da 

sua companheira, utiliza a violência para coagi-la à sua submissão. Na maioria dos casos eles colocam a culpa 

em suas parceiras, dizendo que elas foram responsáveis pela atitude agressiva, como se houvesse “desculpa” 

para a conduta. 

 

 

A sociedade patriarcal ocasiona tais delitos, pois o homem (acreditando que é proprietário de sua 

companheira) utiliza a violência para submetê-la. Na maioria dos casos eles colocam a culpa em suas parceiras, 

procurando uma desculpa para os atos e atitudes agressivas. 

 

 

Os delitos são consequência de uma sociedade patriarcal que forma o homem para considerar a mulher como 

um objeto ou propriedade, e que autoriza a violência como forma de submissão. Os agressores (em uma lógica 

distorcida) procuram transformar as vítimas em culpadas, alegando que elas “provocaram” a agressão de 

alguma forma. 

Comment [01]: Uma questão de 
regência aqui, que gera uma ambiguidade. 
O verbo “possuir” pode apresentar 
algumas complicações. Veja: 
 
a) A companheira é possuída por ele 
b) Ele possui a companheira 
c) Ele tem a posse da companheira 
 
Se você utilizar o “pela” muda o sentido. 
Ao escrever: 
 
d) Sentimento de posse pela sua 
companheira 
 
Vai ter o sentido de: 
 
e) O sentimento de posse (sentido) pela 
sua companheira 
 
A frase d) vai ter o mesmo sentido da e), e 
o leitor pode entender que é a 
companheira que tem sentimento de 
posse, e não o marido que pratica o ato de 
agressão. 

Comment [02]: Supressão de vírgula 
desnecessária. 

Comment [03]: Aqui uma 
demonstração de como resolver a questão 
da “posse”, utilizando o parênteses para 
destacar a informação do fluxo normal da 
frase. 

Comment [04]: Neste parágrafo mais 
uma sugestão alternativa de como lidar 
com o tema da”posse”. 


