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Femicídio é um termo recente, que emerge da luta feminista para politizar as mortes de 

mulheres. Diana Russell, acompanhando o trabalho e reflexão de outras feministas, nos 

finais dos anos 1970, confrontada com regularidades encontradas nos assassinatos de 

mulheres, definiu o termo como significando a morte de mulheres por serem mulheres 

(Russel 2008).  Foi também na década de 1970, nos países do centro europeu e nos Estados 

Unidos que emergiu um novo feminismo, mais tarde conhecido como radical, que, 

distintamente de outros movimentos sociais, utiliza uma metodologia de intervenção 

política inovadora. Assentava nos grupos mais ou menos intimistas de consciencialização 

de mulheres para mulheres e entre mulheres. É no seio destes grupos que são criadas 

alternativas políticas, culturais e sexuais para refletir sobre as vidas das mulheres, a 

opressão sexista, misógina e patriarcal. É a partir desta época que podemos igualmente 

traçar o caminho de uma arte feminista, transgressora e apelativa ao amor das e entre as 

mulheres. Em relação aos homicídios de mulheres, encontramos algumas performances e 

cruzamentos entrelaçados entre ativismo e criação artística, como por exemplo, a 

performance In Morning and in Rage (1977), de Suzanne Lacey e Leslie Labowitz. Quer o 

ativismo intimista quer aquele mais público, mais ou menos criativo, foram mostrando as 

diferentes camadas com que a sociedade patriarcal capitalista foi, durante séculos, 

enterrando as vidas e as identidades de mulheres, cristalizando-as num estereótipo de 

feminilidade enfatizada e domesticizada, transformada em bibelot de salão de chá, por uma 

burguesia entretanto endinheirada e mais tarde empoderada. 

 

Voltando ao feminismo radical, este foi um feminismo de rutura que hoje abraçamos e 

glorificamos, mas que trouxe muitos custos humanos e não só a quem o abraçou na época 

(Tavares & Magalhães 2015). Quando me sento a escrever sobre isto, não deixo de lembrar 
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e tantas outras que se entregaram a esta causa apesar de todos os obstáculos que se lhes 

atravessaram. 

E é neste efervescente, heterogéneo, vivo, conflituoso feminismo radical, com cores 

marxistas e socialistas (Gordon, 2013) e com uma vertente lésbica política (Magalhães 

2010), que nasce o conceito de femicídio (como muitos outros), que Diana Russell repescou 

de textos históricos e de sentenças de tribunais ingleses do início do séc. XIX. Não havia - é 

hoje a minha leitura - condições objetivas na época para abraçarmos esse novo termo como 

o fizemos com o género, o sexismo, a misoginia, e, mais tarde, a homofobia/lesbofobia. 

Neste ano de 2015, duas décadas passadas sobre a Plataforma de Beijing, a constatação é 

de que as políticas jurídicas e sociais não têm contribuído para a diminuição das mortes de 

mulheres nas relações de intimidade, assassinatos em resultado da construção de um amor 

sufocante, pintado com as cores de um amor romântico que a cultura da nobreza decadente 

e de uma burguesia em ascensão foi construindo ao longo do séc. XIX. Enquanto o homicídio 

em geral tem vindo a descer por todo o mundo, em virtude, pensamos, das políticas de 

criminalização e de uma cultura de apreço pela vida humana, as taxas de femicídio parecem 

manter uma estabilidade preocupante. Stöckl e colegas fizeram um estudo quantitativo 

comparativo, com dados provenientes de 66 países (incluindo Portugal), que indicou que a 

percentagem de mulheres assassinadas é seis vezes maior do que a dos homens, estimando 

que um em sete homicídios, no geral, e 1/3 dos homicídios de mulheres, em particular, são 

perpetrados por parceiros nas suas relações de intimidade (Stöckl et al. 2013). 

O feminismo tem denunciado esta cultura de morte, de aniquilação total, sem esquecer que 

esta violência letal está intrinsecamente ligada a uma violência simbólica, aceite e 

reproduzida quotidianamente, em que todas e todos muitas vezes participamos, a que Gaye 

Tuchman, em 1978, chamou aniquilação simbólica (Tuchman, 2004). 

 

Não temos, em Portugal, registo de femicídios ou tentativas de femicídios perpetrados por 

lésbicas em contexto de relações íntimas. Como sabemos, a ausência de registo não é 

sinónimo da sua inexistência. Vivemos isso para a violência doméstica, depois para o 



femicídio dentro de lusitanas portas. Por isso, refletir sobre o problema pode ajudar a 

retirar o véu da invisibilidade a que as coisas de mulheres têm sido habitualmente votadas. 

Quando, nos anos 1980, o feminismo radical inflamou algumas mentes e corações de 

militantes ainda no rescaldo da revolução de Abril, o lesbianismo politico era uma posição 

para assumir uma ideologia de valorização das mulheres, da construção de identidades 

femininas diversas, plurais, livres dos espartilhos de um fascismo patriarcal e bafiento que 

ataviou corpos e mentes de mulheres durante meio século e se prolongou democracia 

adentro, porque desenraizar a dominação patriarcal mostrou-se mais encarniçado do que 

derrubar o fascismo. 

O lesbianismo politico abraçava a perspetiva da identificação política de mulheres com 

mulheres. Ia para lá da sexualidade e pretendia criar uma comunidade feminista baseada 

na sororidade, uma alternativa positiva à sociedade patriarcal e capitalista que assenta na 

heterossexualidade compulsiva. Não podemos ignorar como esta corrente era, em maior 

ou menor grau, discriminada no interior do movimento feminista, no entanto, vale a pena 

realçar a importância que assumiu para fazer a rutura no seio das ruturas. 

Na altura, estávamos preocupadas por não exagerar nos exemplos de violência contra as 

mulheres, porque o sensacionalismo da violência atroz, derradeira, fatal, lança sobre a 

discriminação, a opressão e as violências subtis do quotidiano um manto diáfano de 

sombra. E de sombra estávamos fartas. 

 

Este artigo não tem o objetivo de trazer mais violência letal. Mas levantar algumas questões 

para reflexão. 

Os debates e o ativismo feministas sobre o femicídio têm sido restritos, em comparação 

com a produção e o ativismo no que se refere a outras formas de violência de género contra 

as mulheres. Talvez porque não queremos embarcar no sensacionalismo, nem cair no 

exagero de apontar para as formas mais graves de violência de género e deixar obscurecidas 

outras formas de opressão e discriminação que, ficando encobertas, continuarão o seu 

caminho de naturalização do sexismo, misoginia e homofobia. 



Habitualmente, quer os estudos quer o ativismo no que se refere ao combate à violência 

contra as mulheres situa-se no campo da heterossexualidade, contribuindo, ainda que por 

omissão, para a heteronormatividade dominante. São esquecidos e ignorados números e 

situações de violência homofóbica contra lésbicas, quer por parte de pessoas externas à 

comunidade LGBT, quer por vezes no interior das relações de intimidade entre pessoas do 

mesmo sexo. 

Quando uma lésbica é assassinada por ser lésbica, estamos perante um femicídio? Quando 

uma lésbica mata a sua companheira, numa relação de intimidade abusiva e atravessada de 

controlo por parte da agressora, estamos ou não perante um femicídio? Assassinar a sua 

companheira lésbica é um crime que tem na base a vítima ser uma mulher? 

De facto, esta questão relaciona-se com uma outra que vimos discutindo há algum tempo: 

a violência no interior de casais do mesmo sexo é uma violência de género? 

O que damos conta através do termo mulher e do termo género? E nesta complexidade do 

que podemos entender pela noção de mulher, e pela noção de género, que precisamos de 

refletir como a agressão fatal contra lésbicas, quer carregada de lesbofobia ou perpetrada 

por uma lésbica, constitui uma dimensão do femicídio. Na base deste crime, está uma 

construção opressiva do que deve ser uma mulher, e sabemos bem como as agressões 

contra lésbicas são perpassadas desta “exigência” social de que se conformem ao papel 

estereotipado de servir o grupo social dominante, habitualmente equivalente à hegemonia 

de um grupo social simultaneamente masculino, branco, católico (por cá), e de classe social 

média ou elevada (ou ‘aspirante’). 

De facto, as motivações misóginas presentes neste tipo de crime são, habitualmente, 

ignoradas, muitas vezes difíceis de discernir, e a masculinidade hegemónica (ou não?) 

dos/as perpetradoras difícil de interiorizar. 

Nos Estados Unidos, o femicídio perpetrado no seio de relações íntimas lésbicas 

correspondea 0,05% dos femicídios nas relações de intimidade (Glass et al. 2004). 

A misoginia, o sexismo, a homofobia e o racismo estão internalizados dentro de cada um e 

cada uma de nós e não é o sexo biológico que faz (toda) a diferença no que se refere à 



construção social das relações de poder, que configuram relações de dominação, 

exploração e opressão entre grupos sociais. 

Daí que, voltando à questão que me coloquei no início deste artigo, amor lésbico não é 

incompatível com femicídio. Este crime assenta no ódio às pessoas do sexo feminino, ódio 

e desprezo contra aquelas, biologicamente homens ou mulheres que, de uma forma ou de 

outra, se identificam com o ser feminino, e também contra aquelas que, embora femininas 

do ponto de vista biológico, se recusam e resistem à conformação com a feminilidade, pois 

não querem ser cúmplices nem aceitar servir o patriarcado dominante. 

Sabemos também que o preconceito e o ódio vêm, sobretudo, da ignorância, do 

estranhamento face à outra pessoa, do desconhecimento. Daí que, tal como há alguns 

séculos e décadas atrás, um dos mais eficazes combates contra todas as formas de violência 

contra as mulheres, lésbicas, negras, índias, indígenas, ciganas, portadoras de deficiência, 

de religiões ou regiões várias, é, sem a menor dúvida, prezar a memórias dos feitos, das 

experiências, das subjetividades de mulheres. Preservando a memória, valorizando o 

presente e preparando um melhor futuro, também feminista. 
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