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A morte de mulheres nas estatísticas mundiais apresenta valores alarmantes: cerca de 60 

000 mulheres são mortas por ano, representando aproximadamente 16% do total de 

homicídios (Racovita, 2015). Assim, para identificar as características específicas deste 

fenómeno, tem sido utilizado o termo femicídio para caracterizar o homicídio de mulheres. 

Na perspetiva de Russell (2001) o femicídio é definido como “o homicídio de mulheres 

perpetrado por homens, porque estas são mulheres (misoginia)” (p.13), conceptualizando 

o conceito como um crime de género e de ódio. De acordo com a autora, o femicídio é uma 

forma de terrorismo sexista que termina na morte da mulher, devendo ser incorporado na 

linguagem de todos os profissionais que trabalham na área da violência sobre as mulheres 

e, por consequência, deve fazer parte do seu vocabulário. 

Atualmente, o termo femicídio tem sido utilizado na literatura, mais especificamente, para 

se referir a mulheres que são mortas por um parceiro do sexo masculino com quem ela tem 

ou teve um relacionamento de intimidade (emocional e/ou sexual) (e.g. Campbell et al., 

2003; Glass, et al.,2004; Glass et al., 2008), sendo considerado como uma forma extrema 

de violência nas relações íntimas, porque é um ato de poder sobre as mulheres. 

O femicídio é inquestionavelmente a mais severa e extrema forma de violência no contexto 

das relações íntimas e na vitimização das mulheres, devendo ser visto como a ponta do 

iceberg, mas de uma forma muito mais profunda, como um problema que está recôndito 

na violência sobre as mulheres. Inevitavelmente, quando os investigadores se debruçam 

acerca das razões que estão subjacentes a este tipo de criminalidade, surgem as noções de 

dominação, poder e controlo, todas elas relacionadas com o patriarcalismo e com a 

masculinidade hegemónica. Estes sentimentos de dominação, poder e controlo levam-nos 

a outra questão fulcral associada ao femicídio, à designação errónea de crime passional, 

geralmente utilizado pelos órgãos de comunicação social, pela linguagem popular e até pelo 



próprio sistema de justiça. Este suposto “crime de amor, de paixão” está muito longe de ser 

apenas um mero problema de adultério, ciúme, amor, paixão, desejo exclusivo da mulher, 

o femicídio nada tem de amor ou paixão, parece que o amor pode justificar a conduta 

criminal, escondendo e despenalizando situações de extrema violência. Quando um homem 

mata uma mulher, este crime geralmente ocorre numa relação de dominação masculina e 

de subordinação feminina, trata-se de um crime cometido com a finalidade de controlar a 

mulher, não é um crime de paixão, a paixão pode ter sido o seu estímulo e a razão reprimida 

e injustificada da sua conduta, uma reação extrema de exercer o seu poder sobre a mulher. 

O femicídio não é um fenómeno novo, nem um problema exclusivamente nacional; a sua 

visibilidade crescente está associada à redefinição dos papéis de género, à construção de 

uma nova consciência social e à afirmação dos direitos humanos ao nível internacional. A 

intervenção deve ser feita precocemente, particularmente em casas onde a violência é 

observada desde a infância. A intervenção deve ser feita ao nível individual, mas também 

ao nível comunitário e social (e.g. mudança de atitudes acerca da aceitação da violência 

masculina, crenças, valores). A obtenção precisa de informação sobre fatores de risco é 

necessária para melhorar os programas de intervenção no femicídio, já que a prevalência 

deste tipo de criminalidade requer uma atenção urgente, é a maior ameaça à saúde e 

segurança das mulheres.  

É proeminente implementar instrumentos de avaliação de risco de femicídio a nível 

nacional, para que todas as organizações e profissionais possam “falar a mesma linguagem”, 

sem se cair em ceticismos e em intuições sem qualquer fundamento teórico e empírico. Há 

uma necessidade proeminente de se conceberem critérios objetivos que auxiliem a tomada 

de decisão dos técnicos que trabalham nesta área, a necessidade proeminente de 

desenvolvimento de políticas preventivas e interventivas, impondo-se a necessidade de se 

desenvolverem políticas inovadoras e adaptativas a esta realidade criminal. 

O incremento das situações de violência doméstica e de femicídio, as falhas nas políticas 

legislativas da violência doméstica e a inexistência de políticas públicas de prevenção do 

femicídio, são um desafio que requer reflexão e medidas urgentes no nosso país. Não se 



trata de “preservar a família”, mas sim de eliminar as situações de violência no contexto 

familiar, por isso é necessário mudar o paradigma, rompendo a dicotomia público/privado. 

Inclusivamente devemos questionar (e superar) o caráter passional do femicídio, muitas 

vezes, descrito como resultante de ações impensadas e descontroladas. 

Apela-se, sobretudo, à necessidade de um olhar mais atento aos indicadores de risco de 

violência letal, devendo essa consciência social, conduzir à implementação de respostas 

comunitárias coordenadas em termos de intervenção social. Os estudos nacionais sobre 

esta realidade criminal são cruciais; intervir junto de vítimas de violência doméstica e de 

tentativa de femicídio é imperativo; agilizar o sistema de justiça que muitas vezes “fecha os 

olhos” em casos de risco iminente e investir na formação de todos os atores do sistema de 

justiça é fundamental; apostar na formação dos profissionais que trabalham diariamente 

com vítimas de violência, já que eles próprios, muitas das vezes, banalizam a violência e têm 

dificuldade em fazer uma leitura adequada dos indicadores de risco; promover a educação 

para a igualdade e para a não-violência é crucial; também intervir junto de agressores é um 

elemento central para a redução deste tipo de criminalidade. Sobretudo, é necessário 

mudar mentalidades para prevenir e combater este flagelo social e erradicar este ataque 

aos direitos e liberdade das mulheres. 
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