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Os crimes de honra configuram actos de violência cometidos por elemento(s) de uma 

família contra mulher da mesma família - irmã, filha ou esposa, partindo do pressuposto 

que um comportamento ou atitude é imoral e nociva à honra familiar. 

Na Convenção de Istambul os Estados são exortados a não considerar a cultura, o 

costume, a religião e a honra como justificação válida para os diversos actos de violência 

explicitados no texto, sobretudo perante alegações de que a vítima transgrediu normas 

ou costumes culturais, religiosos, sociais ou tradicionais. Com base em profunda 

desigualdade de género, as mulheres vítimas destes crimes são sacrificadas em nome 

de uma lógica na qual os seus direitos são violados. Por outro lado, os crimes de honra 

estão interligados com todas as discriminações e formas de violência abordadas no 

contexto das práticas nefastas aos direitos das mulheres, atentando contra a dignidade, 

a integridade pessoal, a realização profissional, a vida e a honra de milhões de mulheres 

na nossa comunidade global. 

Em 1948 a Assembleia Geral das Nações Unidas adoptou a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos que para muitos estados funciona como quadro de referência para 

promover, defender e assegurar os princípios de direitos humanos e liberdades 

fundamentais nas respectivas constituições e legislações. [i]  Desde então têm sido 

acordados, aprovados e ratificados inúmeros tratados e mecanismos para assegurar os 

direitos humanos e liberdades fundamentais de todas as pessoas, para reforçar e 

proteger os direitos individuais e proibir a discriminação a que determinados grupos ou 

pessoas são sujeitas, em particular mulheres (de todas as idades e regiões); onde se 

destaca o artigo 1º da Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação sobre as Mulheres (1995).[ii] 

No entanto, para muitas pessoas, organizações, lideranças, governos e países os direitos 

humanos não fazem cultura de relação, institucional ou de acção. Também por isso 

mesmo os direitos das mulheres de todas as idades são “facilmente” atropelados, 



esquecidos, invisibilizados... ao ponto de ser necessário falar dos direitos das meninas 

crianças, das raparigas e das jovens mulheres além da exaustiva divulgação de rostos e 

corpos das vitimas para que algumas práticas “culturais” sejam questionadas e surjam 

iniciativas que impeçam e previnam sustentavelmente o sofrimento, as desigualdades, 

as discriminação e as morte de muitas mulheres. 

Os diferentes padrões sócio-culturais (eles próprios dinâmicos e políticos) refletem 

valores e crenças promotores de identidades várias e transmitidos entre gerações. É 

possível afirmar que esses mesmos padrões são frequente e genericamente 

penalizadores para as mulheres com base na idade ou lugar que ocupam nas famílias. 

Padrões sócio-culturais prejudiciais à educação, igualdade e saúde das mulheres e das 

crianças (também designados de práticas tradicionais nefastas) em muitos documentos 

de direitos humanos incluem: os vários tipos e designações de mutilação genital 

feminina, as uniões ou casamentos precoces, combinados e forçados, a gravidez e 

maternidade adolescente, a alimentação forçada e tabús alimentares, o infanticídio 

feminino, variados crimes de honra, a preferência pelos filhos – rapazes- incluindo no 

acesso à escola, o rapto e preço da noiva, os dotes, o apedrejamento, a purificação de 

viúvas, o não direito à imagem, os interditos culturais sobre o corpo feminino que 

interferem na saúde sexual e reprodutiva ,incluindo no direito ao planeamento familiar 

e ao parto seguro, entre tantos outros.... sem esquecer autorizações de familiares para 

aceder aos cuidados e serviços de saúde, justiça ou proteção social. As consequências 

físicas, psicológicas e sociais daqui resultantes têm evidentes reflexos na identidade, 

representação, participação e empoderamento, também económico, das mulheres 

jovens e adultas. 

Diferentes movimentos e organizações vêm mobilizando a comunidade internacional 

para que aos actos de violência e discriminação contra as mulheres, sejam aplicados 

instrumentos e abordagem de direitos humanos. O que requer vontade política com 

acção em matéria legislativa, políticas públicas, orçamentos e prioridades programáticas 

em prol de mudanças estruturais que influenciem objectivamente as dinâmicas sócio-

culturais em favor de sociedade mais justas, coerentes, democráticas e inclusivas onde 

as desigualdades e discriminações de género estejam ausentes. Muito do trabalho está 

feito... mas a sua aplicação universal e coerente tarda. 



Portugal integra os países que em Setembro de 2015 em sede de Nações Unidas 

assumiram os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável como quadro de acção para 

os próximos 15 anos; a eliminação e a prevenção de práticas nefastas à saúde e direitos 

das mulheres estão presentes em metas explícitas desta agenda transformadora 

global.[iii] 

A academia e as organizações não-governamentais, organizações da sociedade civil, têm 

neste quadro de direitos humanos e desenvolvimento um papel único. É fundamental a 

produção académica nos/dos vários saberes com conhecimento, dados, reflexão e 

propostas sobre práticas nefastas aos direitos humanos. A cooperação entre países, 

associações, universidades e centros de investigação tem aqui um amplo campo de 

trabalho, incluindo entre países da chamada fala comum: Angola, Brasil, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, Moçambique, Portuga,lS. Tomé e Príncipe e Timor Leste. Mas também no 

contexto europeu…Temos relatos de viagens, notícias na imprensa, histórias partilhadas 

de conferências, projectos e programas conjuntos... precisamos de saber mais 

sobretudo para fazer mais e ser melhor humanidade. 

Falar do enquadramento em Direitos Humanos não pode servir só para alguns países, 

realidades ou grupos de pessoas. Investigar, recolher dados não é um trabalho apenas 

das polícias e do sistema judicial. A segurança humana não é apenas uma questão de 

administração interna, de migrações ou de cidadania. A Agenda Externa não é apenas 

de Negócios Estrangeiros e “pontualmente” de direitos humanos em situação de 

conflitos mas silenciados quando os interesses económicos não podem ser “beliscados”. 

Em defesa da igualdade e protecção dos direitos das mulheres os diferentes activismos 

e feminismos, os diferentes poderes não podem continuar a silenciar interna e 

externamente, os crimes de honra e todos aqueles que com base “numa tradição” 

magoam e matam apenas para não pôr em risco equilíbrios, parcerias ou laços 

culturais.Os Direitos Humanos e a Igualdade farão Cultura quando formos capazes de 

não usar implicitamente os nossos referenciais culturais (também institucionais) e 

ampliar as vozes e as oportunidades entre o 25 de Novembro e o 8 de 

Março…poderemos celebrar também a 10 de Dezembro os Direitos Humanos de quem 

nasceu mulher. 



Os Direitos Humanos (os direitos das mulheres são direitos humanos) essenciais e 

inerentes ao desenvolvimento e igualdade são universais, indivisíveis e inalienáveis mas 

são inalcançáveis com a manutenção de todas as formas de violência e discriminação 

sobre as mulheres de todas as idades e em todo o mundo, que impedem a humanidade 

de usufruir e ganhar com os contributos das mulheres para o desenvolvimento social, 

ambiental e económico. 

 

notas: 

[i]“Artigo 1.º Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão 
e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Artigo 2.º Todos os seres 
humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção 
alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de 
origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será 
feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da 
naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autónomo ou sujeito a 
alguma limitação de soberania. (declaração universal de direitoshumanos, 1948).” http://goo.gl/EAveI8 

[ii]A Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação sobre as Mulheres (1995) no seu 
artigo 1º refere explicitamente ”Para os fins da presente Convenção, a expressão «discriminação contra 
as mulheres» significa qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo que tenha como efeito 
ou como objectivo comprometer ou destruir o reconhecimento, o gozo ou o exercício pelas mulheres, 
seja qual for o seu estado civil, com base na igualdade dos homens e das mulheres, dos direitos humanos 
e das liberdades fundamentais nos domínios político, económico, social, cultural e civil ou em qualquer 
outro domínio” http://goo.gl/ts8Sb1 

[iii] O ODS 5. Alcançar a igualdade de género e capacitar as mulheres e meninas inclui o Fim de todas as 
formas de discriminação contra as mulheres e meninas, o Eliminar de todas as formas de violência contra 
as mulheres e meninas nas esferas pública e privada (...), o Eliminar de todas as práticas nocivas, como o 
filho único, o casamento precoce e forçado e mutilação genital feminina, o Garantir o acesso universal à 
saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, tal como acordado em conformidade com o 
Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e a Plataforma de 
Acção de Pequim e os documentos resultantes das suas conferências de revisão (.....) 
http://goo.gl/KwZodc 
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