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Introdução – O Direito Achado na Rua,
vol. 5 – Introdução Crítica ao Direito das Mulheres

José Geraldo de Sousa Junior
Nair Heloisa Bicalho de Sousa

Há 25 anos, foi lançado, na forma de um curso de extensão universitária a distância, 
O Direito Achado na Rua, um projeto elaborado por pesquisadores do Núcleo de Estudos 
para a Paz e os Direitos Humanos (NEP), com o apoio da então Coordenadoria de Edu-
cação a Distância do Decanato de Extensão1 da Universidade de Brasília. Era o primeiro 
volume e logo abriu uma série, que adotou como título a expressão cunhada por Roberto 
Lyra Filho, para designar, metaforicamente, a sua concepção emancipatória de Direito2.

A bem dizer, esse primeiro volume nasceu na própria rua: da solicitação de advoga-
dos e advogadas populares que atuavam para os mais diversos movimentos e entidades 
de defesa de direitos humanos. Assim, a produção de O Direito Achado na Rua, desde seu 
início, teve como propósito ser objeto e, ao mesmo tempo, produto de reflexão “da práxis 
social constituída na experiência comum de luta por justiça e por direitos”3.

O segundo volume, Introdução Crítica ao Direito do Trabalho, veio a atender aque-
les e aquelas que se defrontavam com os desafios do mundo do trabalho em meio a uma 
sociedade capitalista. O terceiro volume, Introdução Crítica ao Direito Agrário, aprofundou 
os problemas do principal aspecto deste tipo de sociedade: o uso da terra, a propriedade 
e a resistência às estruturas opressoras e espoliativas que dela emergem. Para tanto, pre-
tendeu “ser uma experiência de reflexão partilhada não apenas com os principais atores 
[e atoras]4 e movimentos que descortinam o horizonte de justiça para a redefinição da pro-
priedade fundiária em nosso país, mas com todos [e todas] aqueles [e aquelas] que têm 

1  Atual Centro de Educação a Distância (CEAD-UnB).
2  LYRA Filho, Roberto. O que é direito. Brasília: Editora Brasiliense, 1982 (Coleção Primeiros Passos, 62.). SOUSA 
Jr., José Geraldo de. Direito como liberdade: o Direito Achado na Rua. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
2011; SOUSA, N. H. B. de, COSTA, A. B., FONSECA, L. G. da e BICALHO, M. de F. O Direito Achado na Rua: 25 
anos de experiência de extensão. Participação. Revista do Decanato de Extensão da Universidade de Brasília, ano 10,  
n. 18, dez. 2010.
3  SOUSA Jr. José Geraldo de (Org.) Introdução crítica ao direito. 4. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1993, p. 
05 (Série O Direito Achado na Rua, 1.).
4  A expressão atoras não é dicionarizada. Entretanto, ela foi utilizada com boa justificativa por Judith Karine Caval-
canti Santos em sua Dissertação de Mestrado defendida em 2010, na Faculdade de Direito da UnB, “Participação das 
trabalhadoras domésticas no cenário político brasileiro”.
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buscado na prática e na teoria, encontrar sentido e razão para a ação política que deriva 
dessa experiência”5.

O quarto volume, Introdução Crítica ao Direito à Saúde, ampliou a série traçando o 
direito à saúde no seu marco de lutas dos movimentos sociais pela reforma sanitária que 
obteve grande força durante a Constituinte de 1987-1988 e definiu as bases da política de 
saúde que deram origem ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Desse modo, em todos os livros, está a marca própria da concepção teórica que os 
conjuga: a perspectiva de direito como produto de articulações da própria sociedade, em es-
pecial dos movimentos sociais, na sua atuação para a superação de uma realidade injusta 
que nega aos indivíduos a sua plena realização. A cidadania teria o espaço público, a rua, 
como local privilegiado de seu exercício. Dessa forma, o direito pode até se manifestar por 
meio de normas desde que estas sejam a “expressão de uma legítima organização social 
da liberdade”6. 

Assim, a construção teórica de O Direito Achado na Rua tem em seus livros sempre 
uma abordagem interdisciplinar aliada à concepção de pré-textos7 abertos para a constru-
ção dialógica, assumindo as diversas formas de saber, tanto acadêmica como o denomina-
do “popular”, como válidas e necessárias, de maneira a verificar na práxis social a verdadei-
ra realização do fenômeno jurídico.

Este quinto volume da série, Introdução Crítica ao Direito das Mulheres, amplia as 
possibilidades deste diálogo à medida que se insere na realidade do projeto de extensão 
“Direitos Humanos e Gênero: Promotoras Legais Populares”, que há sete anos, no Distrito 
Federal, mobiliza professoras e professores, advogadas e advogados, integrantes de enti-
dades não governamentais, agentes do Ministério Público e de outros setores do Estado, 
para participarem como interlocutores em um curso de educação jurídica popular voltada 
para mulheres de perfis econômico, social e cultural diferenciados.

5  SOUSA Jr, José Geraldo de (Org.) Introdução crítica ao direito, Brasília, Universidade de Brasília, Decanato de 
Extensão, Grupo de Trabalho de apoio à Reforma Agrária, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2002, p. 18 (Série 
O Direito Achado na Rua, 3.).
6  LYRA FILHO, Roberto. O que é direito?. São Paulo: Brasiliense, 2005, 12ª reimpressão da 17ª edição de 1995. p. 
86 (Coleção Primeiros Passos, 62.).
7  SOUSA Jr, José Geraldo de (Org.). Introdução crítica ao direito. 4. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1993. p. 
5 (Série O Direito Achado na Rua, 1.).
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O projeto Promotoras Legais Populares do Distrito Federal (PLPs/DF), inserido den-
tro da dinâmica da extensão universitária, possibilita a convivência e a troca de saberes das 
e dos estudantes, dos mais diversos cursos da Universidade de Brasília, com as mulheres 
cursistas do projeto, de maneira a repensar os conhecimentos tratados dentro do ambiente 
acadêmico de forma crítica e preparar para um futuro de exercício profissional mais sensível 
às necessidades do povo.

O projeto PLPs/DF é inspirado na experiência produzida há 18 anos no Brasil pelas 
entidades União de Mulheres de São Paulo e a Themis Assessoria Jurídica e Estudos de 
Gênero, do Rio Grande do Sul, e se propõe a ser um espaço para as mulheres que, no 
debate acerca de suas realidades e das divisões feitas na sociedade a partir da categoria 
de gênero, se descobrem como sujeitos de um direito capaz de refletir as suas demandas 
por libertação.

Como já orientava Roberto Lyra Filho, não podem ser reduzidas as condições de 
opressão na sociedade à organização socioeconômica, pois 

[...] há produtos ideológicos relativamente solúveis, sem troca do modo 
de produção, como os há relativamente indissolúveis, mesmo quando a 
troca se consumou. Exemplo disto é o machismo já citado, que se vai 
atenuando, em certas sociedades capitalistas, e resiste com mais vigor 
em determinados países de socialismo implantado, ao menos quanto à 
base material das relações de produção [...]8.

8  LYRA FILHO, Roberto. Ob. Cit. p. 19.
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Desse modo, este livro marca o acúmulo das reflexões feitas a partir da práxis do 
projeto de Promotoras Legais Populares que, para além de um curso, se insere dentro da 
dinâmica do próprio movimento feminista, que há décadas organiza as mulheres na luta 
contra as diversas formas de discriminação e violência, e tem na Lei Maria da Penha um 
instrumento importante para dar apoio às lutas por novas conquistas e por novos direitos.

 Por fim, tratar dos direitos das mulheres é também tratar dos direitos dos homens, 
pois quando as mulheres avançam na sua pauta por libertação9, a sociedade em conjunto 
avança no horizonte da igualdade e, portanto, da justiça.

9  LISPECTOR, Clarice. Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Editora Rocco: Rio de Janeiro, 1999: “Você 
acha que eu ofendo a estrutura social com a minha enorme liberdade? – Claro que sim, felizmente. Porque você acaba 
de sair da prisão como ser livre. O sexo e o amor não te são proibidos. Você aprendeu enfim a existir. E isso provoca 
o desencadeamento de muitas outras liberdades – o que é um risco para a tua sociedade”. Ver também DELAMARE, 
Noel (Roberto Lyra Filho). Da Cama ao Comício. Poemas Bissextos, Edições Nair Ltda., Brasília, 1984.
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O Direito Achado na Rua, vol. 5 – O Direito das Mulheres

Bistra Stefanova Apostolova
Lívia Gimenes Dias da Fonseca

Este quinto volume da série O Direito Achado na Rua nasceu de uma proposta das 
e dos integrantes do Projeto de Extensão de Atuação Contínua da Universidade de Brasília 
(PEAC/UnB) “Direitos Humanos e Gênero: Promotoras Legais Populares”. Essa proposta 
foi apresentada e aprovada pelo Edital n. 05/2010 do Programa de Extensão Universitária 
do Ministério da Educação (PROEXT/MEC).

A ideia do livro surgiu da necessidade de produção de um material com textos escri-
tos especialmente para o público do curso de Promotoras Legais Populares (PLPs) que o 
projeto realiza em parceria, atualmente, com o Núcleo de Gênero Pró-Mulher do Ministério 
Público do Distrito Federal (MPDFT). Todavia, a proposta ampliou-se para abranger tam-
bém um curso a distância para as PLPs de todo o país, nos moldes realizados historicamen-
te pela série O Direito Achado na Rua.

A Unidade I traz, primeiramente, a explicação de como o PEAC “Direitos Humanos e 
Gênero: Promotoras Legais Populares”, enquanto projeto de extensão integrado ao Núcleo 
de Prática Jurídica da Universidade de Brasília (NPJ/UnB), em Ceilândia/DF, transformou-
-se num espaço de produção de um novo saber sistematizado a partir do diálogo entre o 
conhecimento acadêmico e popular, produzindo novas formas de conhecer o próprio Direi-
to, bem como a Antropologia, a Pedagogia, as Relações Internacionais, a Psicologia, a Eco-
nomia, o Serviço Social, a Geografia, entre outros relativos à origem da/o estudante da UnB.

Ainda, esta iniciativa foi inspirada nas demais Promotoras Legais Populares (PLPs) 
de todo país. O conhecimento sobre esta experiência se deu, primeiramente, a partir da 
leitura do texto de Virgínia Félix que relatava a experiência da Themis Assessoria Jurídica 
e Estudos de Gênero10. Dessa maneira, essas experiências se fazem essenciais para com-
preender como o projeto de Promotoras Legais Populares, trazido há 18 anos para o Brasil 
pela Themis e pela União de Mulheres de São Paulo, insere-se dentro do próprio contexto 
histórico do movimento feminista do país. 

10  TOKARSKI, Ana Zélia Carvalhedo; MIRANDA, Adriana Andrade; PERILLO, Fabiana; Hanna, XAVIER; RAV-
ANELLI, Paula; LOSADA, Carolina. Projeto Promotoras Legais Populares do Distrito Federal: Troca de conhecimen-
tos rumo a uma educação jurídica emancipatória. In: COSTA, Alexandre Bernardino (Org.). A Experiência da Extensão 
Universitária da Faculdade de Direito da UnB. Brasília, 2007, p. 85 (Série O que se pensa na Colina, 3.).
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Ademais, são diversas as formas de articulação das mulheres que aderem ao proje-
to durante e após o curso. O Centro Dandara de Promotoras Legais Populares de São José 
dos Campos/SP e a Rede de Promotoras Legais Populares de Pernambuco apresentam-se 
como exemplos da capilaridade que este projeto alcança junto às mulheres de todo o país.

A Unidade II tem como objetivo organizar essa história do movimento feminista e 
toda a produção de pensamento produzida por meio dele e na qual as PLPs se insere.  Os 
textos desta unidade buscam, desse modo, oferecer subsídios para a compreensão e a 
problematização do(s) feminismo(s) e de categorias estruturantes desse movimento social 
– gênero, classe e raça –, assim como dos fundamentos das desigualdades que atingem o 
gênero feminino. 

Durante muito tempo, e de certo modo ainda hoje, prosperam as explicações bio-
lógicas das diferenças entre homens e mulheres, brancos e negros, que reafirmam os pre-
conceitos e a discriminação. A naturalização da diferença da mulher em relação ao homem 
e da negra em relação à branca fez seus destinos (da parte injustiçada) se desenrolarem 
no espaço privado e na esfera do trabalho manual, respectivamente, sem possibilidades de 
acesso à vida pública ou acadêmica, entre outras. 

O movimento feminista no Brasil, junto a outros movimentos sociais, em especial o 
movimento negro e LGTT, denunciam esses mecanismos nocivos das ideologias que visam 
a produzir uma relação desigual de poder na sociedade, denunciando as estruturas de clas-
se, de raça, da heteronormatividade e da religião como reprodutoras da naturalização de 
condições sociais que oprimem as mulheres.

Neste sentido, por volta de 1980, com o movimento feminista, a categoria “gênero” 
começa a circular, com o objetivo político de compreender as mudanças pelas quais pas-
sava o feminismo, em especial a sua pluricidade. A palavra “gênero” refere-se aos modos 
distintos que cada sociedade constrói significado histórico-cultural e diferencia de maneira 
binária homens e mulheres. Desse modo, a produção teórica do movimento realimenta a 
prática direcionada para o empoderamento das mulheres e para a efetivação dos direitos 
das mulheres.     

Na Unidade III, é trabalhada a perspectiva de Direito adotada pela experiência de 
PLPs no DF a partir do projeto de extensão “Direito Humanos e Gênero: Promotoras Legais 
Populares. Nesta direção, o projeto do DF situa o Direito dentro da linha O Direito Achado 
na Rua, assim, para além de uma mera compreensão dos dispositivos legais existentes, o 



21

curso de PLPs serve como um espaço de empoderamento das mulheres para que elas se 
descubram sujeitos de um Direito que deva refletir as suas demandas por liberdade. 

Quando as normas são trazidas para o debate, o objetivo principal é demonstrar que 
muitas das lutas por liberdade já realizadas pelo movimento feminista hoje possuem reco-
nhecimento estatal e internacional por meio de sua normatização, porém, isso não significa 
que a realização do Direito já se fez na realidade. As normas, assim, seriam instrumentos da 
luta pela efetivação de seu conteúdo libertador.

Um desses dispositivos que melhor representa o acúmulo das lutas do movimento 
feminista brasileiro é a Lei n. 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Esta 
Lei foi importante por trazer em seu bojo o reconhecimento da pauta da violência doméstica 
que, desde a década de 1980, como apresenta Maria Amélia Teles em seu texto, faz parte 
das reivindicações das mulheres por “democracia em casa e na rua”. Dessa maneira, não 
é possível a participação política das mulheres na luta por Direito enquanto elas estiverem 
sob uma violência que as imobiliza psicologicamente e fisicamente dentro do cotidiano de 
suas próprias casas.

Por isso, na Unidade IV, o problema da violência doméstica é apresentado nos seus 
vários impactos psicossociais e nas diversas formas a que as mulheres são submetidas, 
inclusive por meio da lesbofobia. A Lei Maria da Penha é trazida como instrumento norma-
tivo de combate dessas violências a partir da interpretação dada por integrantes do próprio 
movimento feminista, porém, sem perder de vista os desafios que as mulheres enfrentam e 
precisam superar na caminhada pela sua efetivação.

Já na sua quinta e última unidade do presente volume, é apresentada uma relação 
diversificada, e incompleta por definição, dos Direitos Humanos das mulheres. Embora a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) tenha se constituído como um inegável 
avanço na luta por direitos iguais, ela não foi suficiente para resolver os problemas de desi-
gualdade de gênero. No processo de sua constante atualização, destacamos aqui apenas 
a Declaração de Viena de 1993, fruto da Conferência Internacional sobre Direitos Humanos 
da ONU, que (re)afirma a existência de direitos específicos das mulheres, considerando-os 
parte indivisível dos direitos humanos. 

Alguns textos desta unidade abordam especificamente os direitos humanos das mu-
lheres, relacionados à maternidade, à reprodução, à sexualidade e à violência doméstica. 
Enquanto outros tratam de situações sociais e jurídicas nas quais as mulheres participam de 
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forma majoritária, como é o caso do trabalho doméstico (e os direitos previdenciários desta 
categoria profissional), o direito das famílias e o tráfico de pessoas. Ainda, é apresentada 
a realidade da violação dos direitos das crianças e dos adolescentes como relacionada à 
própria construção de papéis na sociedade, no mesmo sentido da divisão binária entre ho-
mens e mulheres. 

Além disso, são trabalhadas outras formas de discriminação enfrentadas por mu-
lheres dentro dos mais diversos contextos, como pessoas com deficiência, bem como das 
mulheres em situação de prisão e daquelas que vivem às margens da sociedade e dos 
rios que serão atingidos por barragens. Todas essas condições de algum modo acabam no 
meio social, institucional ou jurídico, agravado pela condição de gênero que essas mulheres 
carregam. 

Uma das preocupações comuns desses artigos diz respeito à implementação dos 
direitos que remete ao desafio constante da auto-organização dos movimentos e da partici-
pação social, assim como das políticas públicas do Estado, que visam enfrentar as comple-
xas situações e os obstáculos presentes nesta pauta.   

Os textos deste livro buscam refletir os debates feitos dentro do próprio projeto de 
Promotoras Legais Populares, reconhecendo-o como mais que um curso, ou seja, como um 
espaço legítimo de organização social das mulheres para a sua liberdade. 



23

Centro de Educação a Distância da Universidade de Brasília

Athail Rangel Pulino Filho
Diretor do CEAD

 Em 1979, o Centro de Educação a Distância da Universidade de Brasília (CEAD-UnB) 
surge como órgão na estrutura da Universidade de Brasília (UnB), com o objetivo de desenvolver e 
viabilizar ações educativas a distância em diversos campos do saber. Assim, em consonância com 
o desenvolvimento acadêmico, científico e tecnológico promovido pela UnB, o CEAD tem atuado, 
desde sua criação, como um grande instrumento de disseminação do conhecimento, buscando 
superar obstáculos de distância física e temporal por meio das mais variadas ferramentas de inte-
ratividade.

 Nos últimos anos, tem-se observado o crescimento de cursos ofertados a distância, sejam 
estes de graduação, pós-graduação ou de extensão. Isso se deve, principalmente, ao alcance da 
Educação a Distância, que abstraiu a noção tradicional de tempo e espaço, fazendo com que o 
conhecimento acadêmico chegasse aonde não chegaria por meio da forma presencial. Dessa for-
ma, o CEAD tem trabalhado para a emancipação do cidadão na sociedade brasileira, buscando a 
democratização do conhecimento e a redução da desigualdade educacional e social no país. 

 Por esses motivos, e como não poderia deixar de ser, o CEAD participa mais uma vez do 
desenvolvimento das atividades do projeto O Direito Achado na Rua. Em sua quinta edição – Intro-
dução Crítica ao Direito das Mulheres -, e sob a coordenação do professor José Geraldo de Sousa 
Júnior, o projeto vem ampliar o diálogo sobre as questões de gênero, visto que está inserido no 
projeto de extensão Direitos Humanos e Gênero: Promotoras Legais Populares. 

 Este curso vem demonstrar as possibilidades amplas de convivência que a Educação a 
Distância permite, ao reunir em um mesmo espaço, sem a obrigação da presença física, interlocu-
toras e interlocutores de perfis econômico, social e cultural diferentes, mas que possuem o mesmo 
objetivo: organizar as mulheres e a sociedade na luta contra as diversas formas de violência e 
discriminação de gênero. Assim, com apoio da faculdade de Direito da Universidade de Brasília 
(FD/UnB), e também do Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos do Centro de Estudos 
Avançados Multidisciplinares (NEP/CEAM), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Organiza-
ção Panamericana de Saúde (OPAS), o CEAD tem orgulho de participar de mais uma edição de O 
Direito Achado na Rua. 
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Unidade I 
O curso de Promotoras
Legais Populares no Brasil 

III Marcha Nacional pela aposentadoria das donas de casa. Brasília, 2006. 
Foto: Rayane Noronha Oliveira
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• Por que uma ação afirmativa em gênero?

• A crítica ao positivismo e O Direito Achado na Rua

• O curso de PLPs/DF na prática

• Conclusão
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Texto 1 - Projeto Direitos Humanos e Gênero – Promotoras 
Legais Populares do Distrito Federal: fundamentos e prática
 

Lívia Gimenes Dias da Fonseca
Cíntia Mara Dias Custódio

Introdução

O projeto de extensão “Direitos Humanos e Gênero: Promotoras Legais Populares”, vincu-
lado à Faculdade de Direito da UnB e à linha de pensamento de O Direito achado na Rua, atua em 
duas vertentes: 1) Como um grupo de estudos e pesquisa multidisciplinar de “Gênero e Direito”; 2) 
Na coordenação do curso de formação de Promotoras Legais Populares do Distrito Federal (PLPs/
DF).

Em relação à primeira vertente, o grupo de estudos e pesquisa é composto por estudantes 
de graduação e mestrado dos cursos de Direito, Antropologia, Geografia, Serviço Social, Relações 
Internacionais e Economia, e já teve em sua composição estudantes de Pedagogia, Bibliotecono-
mia e Psicologia, que se organizam para debater, refletir e pesquisar sobre o que aprendem na 
prática extensionista de coordenação do curso de PLPs/DF. Essas reflexões já repercutiram na 
organização de duas semanas de debate sobre “Gênero e Direito”, abertas a toda a comunidade 
acadêmica, de um encontro do Fórum de Promotoras Legais Populares, objetivando promover uma 
maior integração entre as alunas formadas e formandas, bem como a publicação de monografias, 
artigos acadêmicos, um manual sobre tráfico de pessoas e uma revista.

Já a coordenação do curso de PLPs/DF é realizada pelo projeto de extensão desde 2005, sen-
do que, atualmente, se dá em parceria com o Núcleo de Gênero Pró-Mulher do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios (MPDFT), embora já tenha contado com as parcerias do Centro Dandara 
de Promotoras Legais Populares e da Organização Não Governamental Ações em Gênero, Cidadania 
e Desenvolvimento (AGENDE). Na realização das oficinas, a coordenação conta ainda com o apoio de 
diversas entidades da sociedade civil, em especial, do Fórum de Promotoras Legais Populares do DF, 
constituído a partir das estudantes formadas pelo próprio curso de PLPs/DF.

Nesse contexto, o curso de Promotoras Legais Populares do DF configura-se como uma 
ação afirmativa em gênero, baseada na visão do direito conjuntamente construído a ser concreti-
zada por meio da Educação Jurídica Popular (EJP). Essa proposta educativa possui como um de 
seus elementos principais proporcionar a todas as estudantes um espaço ativo de fala, a fim de que 
se libertem da antiga forma de educação na qual um/a ensina e o/a outro/a aprende, com o objetivo 
de capacitá-las para atuarem na defesa dos direitos femininos e na transformação da realidade social. 
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Princípios da Educação Jurídica Popular 

A forma tradicional de educação é denominada por Paulo Freire de “bancária”. Nela o que 
ocorre é uma ação de transferência, imposição e depósito do conhecimento científico para e sobre 
aqueles/as que não o detêm. Os/as alunos/as são os “sem luz” (alumnos) que devam ser “ilumina-
dos” pela sabedoria dos/as professores/as. 

Na educação bancária, a realidade das pessoas envolvidas no processo de aprendizado 
não é relacionada com o conhecimento tratado em aula, isso mantém de forma oculta as razões 
que explicariam as relações sociais a que estão submetidos/as e o como e o porquê se dão as 
condições de sua existência.  

Os seres humanos, ao não serem capazes de refletir a realidade que vivenciam a partir 
dos conhecimentos que possuem, são colocados como objetos da ação daqueles/as que detêm 
o poder e que “ditam” o conhecimento, já que fazem isso de acordo com esses interesses. Esta 
situação, que se denomina de “opressora”, retira dos indivíduos a condição “seres para si”, transfor-
mando-os em “seres para o outro”. 

A EJP propõe outra prática pedagógica que se insira na luta pela humanização ao descons-
truir com os/as oprimidos/as a ordem injusta a que estão submetidos/as, buscando uma amplia-
ção do conceito de direito capaz de modificar a ordem social. Dessa maneira, o conhecimento é 
colocado dentro de um espaço de diálogo coletivo em que se reconhece que ninguém sabe tudo, 
como também ninguém ignora tudo11, como também que “ninguém educa ninguém, como tampou-
co ninguém se educa a si mesmo: os homens e mulheres se educam em comunhão, mediatizados/
as pelo mundo”12.  

Por que uma ação afirmativa em gênero?

A proposta educativa do curso de PLPs/DF pretende construir um espaço de diálogo e 
reflexão em que os diversos conhecimentos são compartilhados e problematizados a partir de um 
recorte transversal de gênero.

11  FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 29. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006. nota 4, p. 113.
12  FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975. p. 79.
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Gênero é uma categoria de análise relacional da divisão histórico-cultural de papéis diferen-
ciados na sociedade para homens e mulheres, ou seja, “não trata apenas das mulheres, mas inclui 
as relações entre as próprias mulheres, entre os próprios homens, assim como as relações entre 
mulheres e homens. Por isso, não se pode confundir o termo gênero com mulher”13.

Essa categoria de gênero foi trabalhada pelas feministas de maneira a apontar o silêncio da 
História sobre as mulheres e também de criticar a ideia de “neutralidade” da ciência moderna14. As 
pensadoras feministas demonstram que essa divisão de papéis acabou por relegar às mulheres o 
espaço privado do lar, do cuidado do marido e dos/as filhos/as, como o único possível.

Nesta direção, o poder e as decisões, tanto dentro da família como na política, estariam 
restritas ao “patriarcado”, isto é, como um privilégio mantido para os homens15. Destarte, a produ-
ção de conhecimento deu-se, historicamente, a partir de uma visão masculina, que “naturaliza” a 
condição de opressão das mulheres na sociedade. 

Visando desnaturalizar e superar essa forma de injustiça social culturalmente construída, o 
projeto de extensão permite que somente mulheres possam se integrar ao curso de formação. As-
sim, “se garante, neste caso, às mulheres uma vantagem frente à discriminação histórica que têm 
vivido”16. A ideia fulcral é que as mulheres passem a ocupar em maior número o espaço público da 
palavra, da ação política e sejam protagonistas no combate a toda forma de opressão e violência a 
que estão submetidas.

A crítica ao positivismo e O Direito Achado na Rua 

O positivismo jurídico é uma forma de pensamento moderno que se faz ainda hoje presente 
no senso comum dos juristas e da sociedade. Nesse pensamento, o Direito é tratado como tão so-
mente equivalente à lei em uma perspectiva técnica pretensamente neutra. Mas vale observar que 
“não há técnica neutra, assexuada”17.

13 TELES, Maria Amélia de Almeida. O que são os Direitos Humanos das mulheres. São Paulo: Brasiliense, 2007. p. 44 
(Coleção Primeiros Passos, 321.).
14  BANDEIRA, Lourdes. A contribuição da crítica feminista à ciência. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 16, n. 1, p. 288, 
jan.-abr./2008.
15  TELES, Maria Amélia de Almeida, Ob. Cit. p. 47.
16  MAGENDZO, Abraham K. Educación en derechos humanos en América latina: temas, problemas y propuestas. Una síntesis 
analítica de la reunión de Lima Consultor IIDH.  Dic. Trad. libre, 1999.
17  FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? Tradução de Rosisca Darcy de Oliveira. Prefácio de Jacques Chonchol. 13. ed. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. p. 34.
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Nesta direção, as legislações tiveram um papel historicamente relevante na doutrinação 
dos corpos femininos. Pode-se citar a lei penal que cria vários tipos específicos, como aborto, 
infanticídio, abandono de menores, com a função de manter a estrutura de gênero na sociedade, 
reforçando o papel de reprodutora relegado à mulher e que serviria também para assegurar o do-
mínio patriarcal à medida que garante “o regime de transmissão da propriedade e na formação dos 
patrimônios”18. 

Já para O Direito Achado na Rua, o Direito emana dos espaços públicos, nos quais se dá 
a formação de sociabilidades e onde se promove a conscientização de novos/as agentes promoto-
res/as da cidadania e da democracia.

Vistas sob esse enfoque, as reivindicações feministas seriam um projeto coletivo de luta por 
liberdade e justiça que molda os direitos das mulheres, ainda que não estejam refletidos na “ordem 
jurídica vigente”.

Diante disso, no curso de PLPs/DF, o direito positivado é discutido de forma crítica, de ma-
neira que as mulheres reconheçam a sua autonomia como sujeitos, na construção de um Direito 
que contemple as demandas específicas que as relações desiguais de gênero provocam. Assim, 
as Promotoras Legais Populares são mulheres capazes de exercer o respeito às/aos demais, a 
tolerância, a solidariedade e que possuem o compromisso com o combate à exclusão social, com 
a transformação da comunidade em que atuam, com a superação do formalismo legal e da buro-
cratização das instituições, tendo o processo de libertação das mulheres como meta a ser atingida.

O curso de PLPs/DF na prática

No curso de PLPs/DF, as oficinas são metodologicamente pensadas para possibilitar o em-
poderamento das mulheres e a socialização de conhecimentos a partir da valorização não apenas 
do saber técnico-jurídico ou acadêmico, mas também dos saberes populares advindos da experiên-
cia e da vida cotidiana. Tal se dá mediante a apropriação de conhecimentos teóricos e práticos que 
permitam as mulheres a atuarem na efetivação dos direitos postos e não postos em leis.

18  “O direito penal é um sistema de controle específico das relações de trabalho produtivo, e, portanto, das relações de proprie-
dade, da moral do trabalho, bem como da ordem pública que o garante. A esfera da reprodução, da troca sexual de um casal, da 
procriação, da família e da socialização primária, em outras palavras, a ordem privada não é objeto do controle exercitado pelo 
direito penal, ou seja, do poder punitivo público”, CAMPOS, Carmen Hein de (Org.). Criminologia e feminismo. Porto Alegre: 
Sulina, 1999. p. 45.
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O curso tem duração de cerca de nove meses, ocorrendo em encontros semanais de três 
horas. Geralmente, as atividades são realizadas em ambiente circular e horizontal, no qual todas 
as mulheres podem se ver e interagir num mesmo nível. As falas são organizadas de modo a 
proporcionar a todas as participantes a oportunidade de se expressar, respeitando o momento de 
manifestação de cada uma e dos intermediadores/as.

Contando com a colaboração de diferentes voluntárias/os, o curso emprega místicas de 
relaxamento e interação, minicursos e palestras interativas, oficinas estimuladoras de sensações e 
pensamentos, discussões de situações reais ou fictícias, debates sobre temas de interesse, visitas 
guiadas, entre outras práticas. O caráter multidisciplinar permeia todas as práticas metodológicas 
empregadas no curso.

O conteúdo do curso de formação abrange, sempre com o recorte de gênero, noções sobre: 
teorias feministas, gênero e movimentos feministas articulados; desigualdade de classe, de raça e 
de gênero; Direito, organização e estrutura do Estado e instrumentos de participação popular; vio-
lência contra a mulher, formas de enfrentamento e instrumentos legais de amparo; exploração se-
xual e tráfico de seres humanos; políticas de direitos humanos, internas e externas; saúde, doenças 
sexualmente transmissíveis, direitos sexuais e reprodutivos; proteção à criança, ao adolescente, ao 
idoso e ao deficiente; direito de família, à previdência, à educação, ao trabalho, à moradia e ao meio 
ambiente; economia solidária, além de outras questões que envolvam as mulheres e que culminem 
em atividades de mobilização social. 

Ao final do curso, as mulheres que tiveram, no mínimo, 75% de frequência recebem o título 
simbólico de Promotoras Legais Populares, que lhes é outorgado em cerimônia de formatura. E, 
com vistas a permitir que a reflexão e o diálogo sobre os conhecimentos compartilhados e adquiri-
dos no curso perpetuem-se, as portadoras desse título asseguram o direito de participar do fórum 
permanente de PLPs, no qual terão a oportunidade de aprofundar o estudo em temas específicos 
e de articular movimentos concretos de atuação.
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Conclusão

O projeto PLPs/DF, como prática de educação jurídica popular feminista, busca na rela-
ção das mulheres com o mundo a sua existência à comunicação, o que é a essência do “ser da 
consciência”19 e serve à sua libertação da condição de “seres para o outro”, passando à condição 
de “seres para si”, significando a sua autonomia ao se descobrirem dotadas de um saber próprio 
indispensável para a transformação de uma normativa a que elas se encontram submetidas como 
cidadãs, mas que não reflete as suas realidades. 

 O curso, a partir da educação jurídica popular, que derruba os privilégios do conhecimen-
to acadêmico-científico e valoriza a voz e o saber das estudantes, e as lutas feministas e a ação 
afirmativa, que conscientiza as estudantes de seu pertencimento a um grupo marginalizado, des-
naturaliza os papéis sociais que lhes foram historicamente impostos e possibilita sua emancipação, 
tanto como grupo, quanto como sujeito autônomo, assim, promove a libertação das mulheres. As 
mulheres se descobrem sujeitos de um Direito desvencilhado do monopólio técnico-jurídico e con-
dizente com a igualdade e a solidariedade entre os seres humanos.

Portanto, o curso tenta proporcionar às mulheres um espaço de libertação das amarras do 
machismo, que por séculos aprisionou as mulheres ao espaço privado, para que, por meio desse 
processo educativo, elas se sintam empoderadas a liberar sua voz e seus sonhos no espaço pú-
blico da política e a realizarem, dessa maneira, uma transformação da sua realidade e de toda a 
coletividade. Dessa forma, todas e todos os/as envolvidos/as no processo de aprendizagem, tanto 
educador/a quando educandos/as, são colocados/as como sujeitos do pensar criticamente os seus 
“achados”20. Em suma, o curso de PLPs/DF serve de porta para que as mulheres saiam de casa 
para construir os seus Direitos na rua.

19  FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Ob. Cit. 1975. p. 77.
20  FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Ob. Cit. 2006. p. 97 e 98.
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Unidade I • Texto 2

• As promotoras legais populares e a reconfiguração do saber universitário

• Promotoras Legais Populares e a transformação da construção do 

conhecimento universitário na UnB
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Texto 2 - Promotoras Legais Populares: subjetividades 
autônomas e rebeldes também na universidade 

Carolina Pereira Tokarski 
Bistra Stefanova Apostolova 

As promotoras legais populares e a reconfiguração do saber universitário

Eixo estruturante da universidade pública brasileira, a extensão universitária é um espaço 
do fazer acadêmico em permanente estágio de re(construção). Esta busca constante e aberta para 
definir e compreender seus conceitos, entender seu papel e importância nas relações da universi-
dade com o ambiente externo, necessariamente, será sempre incompleta. Também o ensino e a 
pesquisa demandam atualização societária, mas é a ação extensionista que está mais sujeita aos 
impactos produzidos pela dinâmica das mudanças sociais. 

Não há muitos estudos internacionais comparados sobre a experiência atual da extensão 
universitária. No Brasil, durante todo o século XX, a concepção de extensão esteve colonizada 
pelas experiências inglesas e estadunidenses, que, em linhas gerais, compreendiam a extensão 
universitária como cursos e palestras abertas à comunidade e como prestação de serviços à so-
ciedade, respectivamente. Foi com este sentido de atividade assistencial, pontual, desarticulada 
do ensino e da pesquisa, que a extensão se disseminou na universidade brasileira, reproduzindo a 
experiência estadunidense, especialmente nas ciências agrárias. 

A crítica a esta visão assistencial consolida-se no Brasil com o pensamento de Paulo Frei-
re, especialmente no campo da educação. Suas ideias centrais expostas principalmente na obra 
Pedagogia do Oprimido são convergentes com um debate secular sobre a impossibilidade de uma 
ciência pura, produzida em ambiente livre das influências do contexto social. Estes aportes ajuda-
ram a consolidar uma visão mais integrada de extensão universitária, estruturada a partir de um 
diálogo de saberes. Visão esta que compreende a singularidade do saber acadêmico, mas que 
reconhece outros saberes e valoriza a importância de trocas entre eles, abrindo novos caminhos 
para a universidade em sua relação com o ambiente externo.

No Brasil pós-Ditadura Militar, volta-se a imaginar e a construir uma concepção de univer-
sidade comprometida com as classes populares e com o enfrentamento dos enormes desafios so-
ciais, econômicos, políticos e culturais que o país apresenta. No fim da década de 1980, a criação 
do Fórum de Pró-Reitores de Extensão (FORPROEX) e a disposição constitucional que prevê a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão consolidam a concepção de extensão univer-



36

Introdução Crítica ao Direito das Mulheres

sitária como processo educativo, cultural, político, científico e filosófico, que possibilita a troca de 
saberes sistematizados, acadêmico e popular, comprometidos com a democratização do conheci-
mento acadêmico. 

Segundo o Plano Nacional de Extensão Universitária, construído pelo FORPROEXT:

•	 A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino 
e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade 
e sociedade. 

•	 A Extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, 
que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimen-
to acadêmico. 

No retorno à universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à 
reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de sabe-
res sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequência: a produção do conhecimento 
resultante do confronto com a realidade brasileira e regional; a democratização do conhecimento 
acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da universidade. 

Além de instrumentalizadora desse processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um 
trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social.

Os projetos Promotoras Legais Populares, quando vinculados a ambientes acadêmicos, 
incrementam essa visão dialógica da extensão universitária. Desse modo, essas iniciativas consti-
tuem-se como formas de legitimação das instituições universitárias, tendo em vista que é o contexto 
social que atribui, em grande parte, força e importância ao discurso acadêmico. 

Não obstante, é muito comum ainda hoje as instituições acadêmicas adjetivarem o conhe-
cimento científico como a única forma de conhecimento válido e, portanto, verdadeiro. A dúvida 
metodológica sobre os limites do conhecimento que deveria ser permanente foi substituída, a partir 
do século XIX, pela hegemonia incontestável da ciência. É verdade que termos como “sociologia do 
conhecimento”, “regimes de verdade” ou “história social do conhecimento” circulam com frequência 
no meio científico, em especial no campo das ciências sociais e humanas, indicando, na teoria, uma 
relativização da verdade (acadêmica), que, no entanto, não se faz presente nos objetos e hipóteses 
de pesquisa ou nos conteúdos ensinados.
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Quando percebemos que a verdade intelectual tem a sua história e é influenciada pelo meio 
social (do qual fazem parte as classes, os gêneros e as geografias, por exemplo), abrimo-nos men-
talmente para a visualização de outras formas de cognição. Assim, no meio acadêmico, ao lado da 
ciência, emergem a arte e a filosofia, fora desse meio, destacam-se os saberes populares vincula-
dos à vida cotidiana e até as práticas não verbais, como: cultivar a terra, cozinhar ou costurar, que 
também integram as formas de conhecimento. Como esses saberes remetem aos modos de vida 
e à atuação de diversos grupos sociais, muitos dos quais em posição “secundária” no meio social, 
parece que temos uma pista promissora para a compreensão das práticas de hierarquização e de 
exclusão que a ciência protagonizou junto aos interesses econômicos e políticos predominantes.

Na condução do projeto “Promotoras Legais Populares”, promovido pela Universidade de 
Brasília (UnB) e pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), e que 
conta com a ajuda de ONGs, optamos pelas práticas educativas que, no lugar da hegemonia da 
ciência e dos seus impactos negativos sociais e ambientais, instalam condições para um debate 
plural entre os diversos saberes na expectativa da sua mútua valorização e enriquecimento. Essa 
prática, conceituada por Boaventura de Sousa Santos de “ecologia de saberes” (SANTOS, 2004), 
envolve a participação, por um lado, de mulheres de várias regiões do Distrito Federal, líderes co-
munitárias ou não, portadoras de saberes cotidianos, no que diz respeito à sua condição feminina 
no mundo doméstico, político ou do trabalho, assim como detentoras de alguns preconceitos ine-
rentes a qualquer contexto social. Por outro lado, integram as atividades, a maioria em formato de 
oficinas, professoras(es) e alunas(os) que diariamente se propõem a repensar o sentido e a função 
dos seus saberes profissionais, assim como ativistas de movimentos sociais e membros de ONGs. 
Na condução do projeto, sentimo-nos mobilizadas pela busca de uma compreensão mais completa 
e complexa do significado da experiência de ser mulher, em especial, a experiência da violência de 
gênero, doméstica e familiar, assim como pela procura de alternativas para os problemas decorren-
tes dessa condição.      

Em suma, o papel do projeto “Promotoras Legais Populares”, como extensão universi-
tária, é promover uma universidade aberta ao diálogo cada vez mais qualificado e comprometi-
do com as demandas sociais, quebrando, desse modo, a forte resistência presente entre as(os) 
professoras(os) e essa ideia. E, neste caso, o trabalho de extensão é a chave para a reconfiguração 
permanente da própria universidade e garantia do seu futuro.    
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Promotoras Legais Populares e a transformação da construção do 
conhecimento universitário na UnB 

Cada um dos mais de 25 projetos de Promotoras Legais Populares existentes atualmente 
no país apresenta especificidades quanto às instituições parceiras que participam do planejamento 
e da execução do projeto (GIMENES, 2009): alguns projetos acontecem exclusivamente por inicia-
tiva de entidades da sociedade civil e de movimentos sociais, outros contam com o apoio de insti-
tuições que compõem o Estado. Em Brasília, desde seu surgimento no ano de 2005, a universidade 
é uma das entidades protagonistas do curso de formação de PLPs. 

O envolvimento de estudantes, professoras(os) e servidoras(os) da UnB no curso de PLPs 
na cidade de Ceilândia traz alterações para além do empoderamento e fortalecimento da autono-
mia das participantes. Tem provocado rupturas e deslocamentos que influenciam o conceito de 
aprender e ensinar dentro da Universidade. 

No espaço tradicional da sala de aula, todo o poder é centralizado na figura da(o) 
professora(o): o poder de dizer a verdade, o poder de decidir como as(os) estudantes serão 
avaliadas(os), de dizer como as carteiras serão alinhadas. Esse eficiente meio de docilização dos 
corpos, conforme Foucault (1979), é rotineiramente utilizado para se manter a disciplina e a ordem, 
mas paulatinamente contribui para a deformação da autonomia das(os) estudantes que deixam de 
exercitar as delícias e os riscos que a postura de decidir implica. 

As atividades de extensão do projeto PLP inserem uma nova forma de compartilhamento 
do poder para a construção do conhecimento. Um dos aspectos desse compartilhamento se dá por 
meio da descentralização da tomada de decisões. Das estruturas tradicionais formadas a partir de 
um centro decisório centrado na figura da(o) professora(o) e, consequente, de uma periferia subor-
dinada às decisões, as(os) estudantes, professoras(es) e servidoras(os) no projeto PLP organizam-
-se em estruturas mais parecidas com as redes, nas quais todas(os) as(os) participantes têm igual 
poder de tomada de decisão.

A redistribuição da dimensão do poder passa a ser compartilhada não só entre o corpo 
universitário que compõe o projeto, mas também com as pessoas que fazem parte das instituições 
parceiras e com as mulheres que estão cursando o PLP.

Essa vivência da descentralização da dimensão política da tomada de decisões introduz 
novas sociabilidades nas relações de poder, desconstrói o princípio da hierarquia para inserir o 
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paradigma da corresponsabilização e do compartilhamento do poder, de modo a formar sujeitos 
autônomos e que lidam com o conhecimento de forma crítica e reflexiva.

O exercício de práticas democráticas na educação é capaz de promover mudanças sociais 
de duas ordens: formar novos tipos de subjetividades e contribuir para ativar politicamente comuni-
dades (Cf. MOGILKA, 2003).  A atuação das(os) estudantes de direito, ciências sociais, serviço so-
cial, geografia, relações internacionais, pedagogia, psicologia, história e economia no projeto PLP 
tem contribuído para a construção de subjetividades rebeldes e autônomas. Diversas atividades 
no projeto fortalecem a construção de novos marcos para uma educação democrática na UnB: o 
protagonismo das(os) estudantes na criação e condução das oficinas; a frequente reelaboração do 
projeto a partir do diálogo com a comunidade e com as parcerias institucionais; as cotidianas trocas 
de saberes com as(os) participantes do projeto; o aprendizado da atuação em grupo; a vivência da 
inter e transdisciplinaridade; a experiência da importância de parcerias institucionais para a cons-
trução de soluções e a sempre presente preocupação com a autonomia da população participante.

As vivências extensionistas no projeto PLP propiciam a ressignificação da formação profis-
sional das(os) estudantes envolvidas no projeto. Estas têm a possibilidade de enxergar a formação 
universitária não apenas a partir da perspectiva individualista, como o tempo de aprimoramento 
técnico para um futuro profissional, mas também da perspectiva de construção de sua trajetória 
social, que percebe a trajetória profissional inserida como parte efetiva no mundo da vida e em 
permanente diálogo com as tensões e os sujeitos que o integram.
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Texto 3 - O Núcleo de Prática Jurídica como instrumento
de promoção dos direitos humanos 

Mamede Said Maia Filho

As escolas de Direito são lugares privilegiados para a discussão sobre a promoção dos 
direitos humanos e a aplicação dos conceitos que envolvem a dignidade da pessoa humana, prin-
cípio nuclear da Constituição Federal, em torno do qual gravitam todos os direitos fundamentais 
que integram nossa ordem jurídica e merecem especial proteção. Cada vez mais toma corpo, entre 
professores, estudantes e operadores jurídicos, uma compreensão crítica do Direito, afastada da 
retórica positivista que considera o fenômeno jurídico imune aos condicionamentos histórico-sociais 
e vê as normas apenas sob um prisma formal e tecnicista, em detrimento do seu conteúdo e dos 
valores que consagram.  

O Direito só cumpre sua função emancipatória se for capaz de contribuir para o atendimento 
das necessidades humanas e para a valorização ética dos instrumentos de poder e de organização 
social. Uma visão pluralista do fenômeno jurídico permite um protagonismo dos diferentes sujeitos 
sociais, a produzir direitos que, para além da regulação estatal, são ditados pelos legítimos interes-
ses que surgem dos contrastes e dos naturais dissensos que o convívio social produz. 

Entre as novas categorias sociais que buscam seu lugar ao sol, a luta das mulheres pela 
igualdade e pelo fim da discriminação merece destaque e atenção. Um balanço das últimas déca-
das demonstra que os direitos humanos das mulheres passaram a ser vistos como parte inalienável 
dos direitos humanos universais. Em consequência, algumas questões que lhe dizem respeito têm 
sido colocadas no centro do debate político-institucional, como a luta pelo fim da violência – em 
especial a violência doméstica –, pelos direitos sexuais e reprodutivos, aí incluído o direito ao plane-
jamento familiar, e pelo aperfeiçoamento do sistema de saúde pública. Ao lado da vertente repres-
siva, pautada pela proibição e combate à discriminação, tem-se a vertente promocional, fincada 
na promoção da igualdade e na busca pela efetivação de políticas públicas compensatórias. Entre 
essas últimas, insere-se a criação, em 2003, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 
órgão com status de Ministério, que representou importante instrumento na formulação, coordena-
ção e implementação de políticas para as mulheres. 

Nas faculdades de Direito, os núcleos de assistência e assessoria jurídica representam de-
cisivo espaço de reafirmação desses direitos que emergem em prol dos setores mais excluídos da 
sociedade, como as mulheres, os negros, as pessoas portadoras de deficiência etc. Desenvolven-
do práticas de mediação e um enfoque marcadamente interdisciplinar e metodologicamente plural, 
esses núcleos, em sua maioria, buscam realizar o Direito na perspectiva de concretizar uma ideia 
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de justiça, que só é possível de ser alcançada se for capaz de refletir o inconformismo e a conse-
quente busca pela transformação da realidade social injusta e perversa que nos cerca. 

Nesse contexto, o Núcleo de Prática Jurídica e Escritório de Direitos Humanos e Cidadania 
da UnB cumpre papel de relevo não apenas pelo que representa no desenvolvimento das compe-
tências e habilidades do estudante de Direito, mas também em relação ao atendimento que presta 
em ações individuais e demandas de caráter extensionista, que abrem a Universidade ao diálogo 
com a sociedade e com o tempo no qual ela está inserida. Desde 2005, quando se iniciou a parceria 
do NPJ com o Ministério Público do Distrito Federal, com as Organizações Não Governamentais 
Agende e Dandara e outras entidades de defesa dos direitos da mulher, na organização do Curso 
das Promotoras Legais Populares, muito se avançou na discussão sobre a discriminação fundada 
na diferença de sexo e sobre os comportamentos estereotipados que reduzem a mulher à condição 
ora de vítima, ora de ré, o que seria um pensamento patriarcal e excludente. O curso contribuiu para 
dar visibilidade à problemática vivenciada pelas mulheres no Distrito Federal, estimulando a sua 
mobilização e organização e, por consequência, o protagonismo social que lhes compete.

O Núcleo de Prática Jurídica da UnB surgiu precedido pela experiência do antigo Escritório 
Modelo, o qual, nos anos 1980, visava ministrar ensino jurídico prático aos alunos do Curso de Di-
reito, mediante assistência jurídica gratuita às pessoas pobres e apoio a projetos de cidadania. O 
modelo então implantado guardava um viés marcadamente forense e legalista, sem uma estratégia 
de extensão universitária que interagisse com os movimentos sociais. Somente a partir do final da 
década de 1990 é que surge o NPJ em seu feitio atual, com a perspectiva de aliar, ao atendimento 
jurídico tradicional, a defesa dos direitos humanos e das lutas comunitárias, de que é exemplo mais 
marcante o trabalho desenvolvido por professores e estudantes da UnB com a comunidade do 
Acampamento da Telebrasília no movimento pelo direito à permanência de seus moradores naque-
le espaço territorial no qual viviam desde a construção de Brasília.

Essa perspectiva do NPJ, como espaço de estímulo à participação e à organização social, 
levando a Universidade para além do espaço físico do campus universitário, guardava estreita sin-
tonia com as novas diretrizes curriculares para o ensino jurídico, estabelecidas pelo Ministério da 
Educação em 1994. Por meio da Portaria n. 1.886/1994, tornava-se obrigatório, para a formação 
curricular do estudante de Direito, 300 horas de atividades simuladas e reais a serem desenvolvidas 
no âmbito de núcleos de prática jurídica – denominação oficial que passou a caracterizar o espaço 
em que se daria a formação que iria compor o perfil profissional dos futuros bacharéis em Direito. A 
perspectiva de estágios supervisionados nos quais as atividades práticas e a interlocução com os 
movimentos reivindicatórios seriam determinantes era também reivindicada pelo Conselho Federal 
da OAB, que, desde sua XIII Conferência Nacional, em 1990, recomendava o reconhecimento e o 
incondicional apoio às assessorias jurídicas populares como forma de ampliar o acesso à justiça e 
afirmar o surgimento de novos sujeitos coletivos de direito.
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Aliando demandas que surgem da necessidade de organização comunitária ao conheci-
mento jurídico tradicional e ao atendimento na área de direito de família, o NPJ traz, em sua tra-
jetória, valiosos exemplos de trabalho extensionista e de responsabilidade social. Não há como 
desconhecer que foi no prédio do NPJ, em Ceilândia, quando o que existia, então, era um Núcleo 
de Extensão da UnB, que o Centro de Educação Paulo Freire (CEPAFRE) organizou-se e desen-
volveu um trabalho, desde 1989, que resultou na alfabetização de mais de 11 mil jovens e adultos 
em todo o Distrito Federal. Esse trabalho tem raízes no projeto levado a cabo, desde 1985, pela 
Faculdade de Educação da UnB, e demonstra que a universidade pública pode atuar, de modo de-
cisivo, na integração entre ensino, pesquisa e extensão, estimulando práticas emancipatórias que 
surgem, espontaneamente, do próprio meio social. 

Inserido nesse aprendizado democrático e de inclusão social, o NPJ foi, desde o primeiro 
momento, o espaço físico e pedagógico no qual nasceu e se afirmou, no DF, o Curso das Promo-
toras Legais Populares, que, em mais de seis anos de existência, já formou mais de trezentas lide-
ranças para atuar no encaminhamento de demandas que envolvem a questão da cidadania e os 
direitos da mulher, como também para agir junto às instâncias policiais e judiciárias. Absorvendo a 
experiência levada a efeito em outros estados do país (em particular no Rio Grande do Sul, onde o 
projeto surgiu e se consolidou no âmbito da ONG Themis – Assessoria Jurídica e Estudo de Gêne-
ro), estudantes, professores, juízes, advogados, promotores e lideranças comunitárias das diversas 
regiões do DF vêm discutido conteúdos que envolvem os direitos e as garantias constitucionais, o 
direito de família, o trabalhista, o ambiental, o previdenciário e o penal. Trata-se de uma experiên-
cia exitosa na busca de produzir uma síntese entre a educação popular, o conceito de relações de 
gênero e o formalismo do Direito e da lei.

O viés crítico do curso, expresso na discussão do Direito tradicional e do funcionamento bu-
rocratizado das instituições, permite que as mulheres participantes sejam capazes de reconhecer 
seus direitos, suas violações e a existência de instrumentos jurídicos capazes de produzir repa-
ração e a objetiva transformação da realidade. Por isso mesmo, como desdobramento do projeto 
das PLPs, no NPJ, desenvolvem-se ações de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica, 
visando dar a maior efetividade possível à Lei Maria da Penha. 

A educação em direitos humanos e o exercício da cidadania encontram, no projeto das Pro-
motoras Legais Populares, uma extraordinária contribuição no esforço para mudar o modelo social 
discriminador que ainda persiste, em que pesem as conquistas que o movimento feminista obteve 
nas últimas décadas para garantir o acesso das mulheres à justiça e aos espaços de poder. A partir 
da perspectiva de gênero, o curso dá às mulheres participantes o desenvolvimento de um aguçado 
senso crítico e possibilita uma interferência consciente na realidade, produzindo um efeito multipli-
cador do conhecimento e dos diálogos travados entre distintos segmentos do Estado e da socieda-
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de, que se faz ouvir e respeitar. Ao mesmo tempo, o curso tem permitido uma maior sensibilização 
e capacitação dos professores e estudantes da UnB – aqueles mesmos estudantes que estarão, 
amanhã, como operadores do Direito, nas diversas instâncias jurídicas e institucionais, mais aptos 
a receber as demandas que se relacionam com a efetivação dos direitos humanos.     

 Por tudo o que representa, o projeto das Promotoras Legais Populares reafirma a vocação 
do NPJ como lugar de debate e participação popular, no qual o conhecimento jurídico encontra for-
mas inovadoras de expressão e se torna poderoso instrumento em prol da conquista da igualdade 
e da emancipação da mulher.      
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Texto 4 - Quase duas décadas de Promotoras
Legais Populares no Brasil!

Maria Amélia de Almeida Teles

A União de Mulheres de São Paulo completa, neste ano, 30 anos de existência. Ao longo 
deste tempo, organizou e realizou diversas ações políticas em defesa da autonomia e emancipação 
das mulheres.

Criado a partir de integrantes na luta por creche na cidade de São Paulo, esse movimento 
de grande expressão nos anos 1980 teve participação expressiva na luta pela redemocratização 
do país, exigindo em suas reivindicações democracia em casa e na rua, inspirado no slogan das fe-
ministas chilenas. No processo constituinte responsável pela elaboração da Constituição de 1988, 
a nossa participação realizou-se de diversas formas: mobilização nas ruas, lobby do batom junto 
aos parlamentares, organização de debates e seminários nos sindicatos, programas de rádio, pan-
fletagens e pintura de murais. Estivemos à frente, com outras entidades feministas, na coleta de 
30 mil assinaturas para conseguir apresentar a Emenda Popular pela legalização do aborto, que 
foi defendida por uma de nossas diretoras, no dia 26 de agosto de 1987. Articuladas com outras 
organizações feministas, conquistamos um grande número de direitos que quase nos incluiu na 
cidadania plena. Faltaram os direitos reprodutivos e sexuais e a garantia de direitos trabalhistas 
fundamentais para as trabalhadoras domésticas.

Colocou-se, então, a necessidade de divulgar os direitos registrados na Constituição para 
que as mulheres os conhecessem e se apoderassem deles, fazendo-os valer na vida cotidiana. 
Lançamos a Campanha: “Tem Que Valer Nossos Direitos!”. Fizemos versos que cantávamos pelas 
ruas, em passeatas: “Se a igualdade de direitos só se encontra no papel, nossa luta é pra valer, 
somos metade do céu”. Participamos e organizamos manifestações contra o racismo, o sexismo e 
a homofobia.

Desde que nos propomos a defender a autonomia e a auto-organização das mulheres, de 
modo que as próprias mulheres conduzissem suas vidas, em condições de escolha, percebemos 
o quanto as práticas de violência as impedem de decidir e se organizar para romper com a insegu-
rança, a humilhação, os maus-tratos e a realização de cidadania. Como a violência é aprendida, 
construída socialmente e tem como causa principal as desigualdades nas relações de poder entre 
mulheres e homens, entendemos que é possível aprendermos a viver sem violência, invertendo 
assim a lógica patriarcal de dominação, exploração e opressão que coloca as mulheres como se-
res submissos e inferiores. Assim, fazemos do nosso trabalho um espaço de reflexão da vida das 
mulheres a partir da violência sexista, racista, homofóbica, simbólica e patriarcal.
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Na nossa atuação de denúncia e políticas propositivas, preocupamo-nos com a distância 
entre as conquistas alcançadas, ainda que no plano formal, e a situação precária da maioria das 
mulheres, lembrando que muitas não tiveram oportunidade de saber sobre seus direitos e como se 
procede sua efetivação.

Justamente neste momento, tivemos a oportunidade de conhecer, por meio de um Seminá-
rio Latino-Americano e Caribenho sobre os direitos das mulheres21, o Projeto de Promotoras Legais 
Populares, que vinha sendo desenvolvido na Argentina, Peru, Bolívia, Chile e outros países da 
região. Resolvemos adotá-lo no nosso trabalho de formação e mobilização.

Fizemos, em 1993, um Seminário Nacional, com lideranças feministas de diversos Estados, 
com o apoio do Grupo Themis do Rio Grande do Sul e da Escola da Procuradoria Geral do Estado 
de São Paulo (PGE), com a finalidade de selecionar os temas e elaborar o conteúdo e a metodolo-
gia do curso. Levantamos ideias para construir estratégias de atividades correlatas que corroboram 
para a atuação dos movimentos feministas. Contamos desde o início com o apoio do IBAP, do 
MPD, entidades que se propõem a defender os direitos humanos.

Hoje estamos no 17o Curso de PLPs. Na cidade de São Paulo, há, aproximadamente, 1.500 
promotoras legais populares. A partir do ano de 2009, contamos com o reforço do Coletivo Feminis-
ta Dandara da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e da Escola da Defenso-
ria Pública (EDEPE) do Estado de São Paulo na coordenação das atividades.

Nosso projeto estendeu-se por diversas cidades desse estado. São aproximadamente 
5.000 promotoras legais populares espalhadas por mais de 20 municípios paulistas.

Tivemos várias ações correlatas: encontros, seminários, passeatas, para denunciar e exigir 
políticas públicas de enfrentamento da violência contra as mulheres, feiras de cidadania. Orienta-
mos o público sobre direitos, as mulheres em situação de violência e realizamos oficinas de direitos 
em escolas, sindicatos e bairros da periferia. Participamos de encontros nacionais com promotoras 
legais populares em diversos estados, como: Pernambuco, Amazonas, e, em Brasília, participamos 
do Encontro Nacional para comemorar o 2o aniversário da Lei Maria da Penha. Desenvolvemos 
o Projeto Maria, Maria, em parceria com a Campanha Bem Querer Mulher e o Instituto Brasileiro 
de Ciências Criminais (IBCCRIM), um trabalho que é o desdobramento do Projeto de Promotoras 
Legais Populares, voltado para a capacitação de lideranças populares sobre a Lei Maria da Penha. 

21  Este Seminário foi realizado em maio de 1992, na cidade de São Paulo, pelo CLADEM/Comitê Latino-Americano e Cari-
benho de Defesa dos Direitos das Mulheres.
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Atualmente, atuamos junto aos Centros Integrados de Cidadania (CICs), que são órgãos públicos 
que reúnem vários serviços públicos de acesso à justiça, como a Delegacia de Polícia e a Defenso-
ria Pública, representantes do Ministério Público e do Judiciário, instalados em zonas da periferia, 
com altos índices de pobreza, violência e outras questões sociais. Esses órgãos são coordenados 
pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo.

Buscamos reunir e trocar informações sobre as atividades realizadas em diversas regiões 
por meio de uma Coordenação Estadual de Promotoras Legais Populares. Hoje, é possível en-
contrar promotoras legais populares em diversos campos da luta nas escolas, bairros periféricos, 
sindicatos e em outros movimentos populares.

Do conteúdo e da metodologia

O avanço na construção de direitos e leis que se deu a partir da Constituição Federal de 
1988 representou um marco histórico na incansável busca pela cidadania plena e no reconheci-
mento de que as mulheres são sujeitos de direitos e protagonistas de suas vidas. Mas isto não é 
suficiente para garantir direitos, se as principais interessadas, em particular, as mulheres populares, 
não se apropriarem do significado dos direitos e dos mecanismos para que sejam de fato aplicados. 
É preciso políticas públicas que exijam do Estado uma atuação responsável, para assegurar a vida, 
a dignidade, erradicando as práticas patriarcais, que violam intensamente os direitos das mulheres.

O conteúdo do curso é a parte da Constituição referente aos direitos humanos das mulheres 
e sua atualização com as novas leis e políticas públicas que efetivam, ampliam ou não estes direi-
tos. Trabalhamos com questões relacionadas à saúde das mulheres, ao Programa de Assistência 
Integral à Mulher (PAISM) e ao Sistema Único da Saúde (SUS), à sexualidade, aos direitos sexuais 
e reprodutivos, à habitação, ao transporte e à metrópole, à questão étnico racial e seu enfrenta-
mento, à violência contra as mulheres e às políticas públicas para sua prevenção e erradicação. 
Trabalhamos com o conceito de Estado, família, sociedade civil e movimentos sociais que possam 
auxiliar para levantar diagnósticos de sua realidade e estabelecer as demandas prioritárias.

Buscamos nas atividades de formação introduzir conceitos de gênero, raça/etnia e classe 
social, que sirvam de instrumentos básicos para realizarem intervenções qualificadas nos movi-
mentos sociais, de maneira a atuarem na defesa da cidadania de todas as mulheres.

Buscamos levar todas participantes a compreenderem que as desigualdades entre homens 
e mulheres são impostas e perpetuadas por instituições históricas, como Estado, família, escola, 
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religião, entre outras. Essas desigualdades tornam-se, de tal forma, arraigadas que são conside-
radas como fruto de um processo “natural”. Por meio de oficinas, palestras, pequenos filmes e 
textos, leitura de poesias e músicas, trabalhos em grupos, criamos condições para que as mulheres 
troquem experiências e ideias, de modo a perceberem que não são naturais as desigualdades. As 
diferenças sexuais entre mulheres e homens não são causadoras de desigualdades, mas sim, as 
ideologias/concepções patriarcais, sexistas e capitalistas que reforçam a divisão sexual do traba-
lho, desvalorizam as mulheres, tanto econômica como politicamente, e fomentam uma correlação 
perversa de forças.

Trazemos uma crítica ao direito e ao sistema de justiça, que têm mantido as desigualdades 
sociais e, de modo especial, as que existem entre homens e mulheres. Denunciamos e mostramos 
que os caminhos de acesso à justiça apresentam padrões de exclusão e de negação, com forma-
lidade exagerada, com poucos profissionais do direito e também pouco capacitados sob a ótica 
de gênero. Isso os torna insensíveis para uma escuta ativa da vítima e a possibilidade concreta de 
oferecer informações e orientações adequadas.

Trabalhamos com exemplos concretos vividos por elas mesmas, por profissionais que atu-
am junto ao Projeto como expositoras ou por operadoras/operadores do direito. Sempre que pos-
sível, fazemos visitas aos serviços, como delegacias de polícia, hospitais que atendem casos de 
violência sexual, defensoria pública, judiciário, centro de referência da mulher.

Realizamos encontros semanais e iniciamos cada um deles com apresentação de resumos 
previamente preparados pelas participantes que relatam o que foi o encontro anterior.

As próprias participantes têm contribuído com o lanche e ajuntam algum dinheiro de forma 
coletiva para as festividades do encerramento do curso, como a confecção das camisetas de PLPs, 
convites, entre outras coisas. No ano passado, antes de começarem a cerimônia de entrega dos 
certificados, realizaram uma passeata pelo fim da violência contra as mulheres, com faixas e folhe-
tos, percorrendo algumas ruas centrais da cidade.

Há reuniões trimestrais da coordenação estadual de PLPs e são realizados encontros peri-
ódicos com a participação de cerca de 500 mulheres.

As principais campanhas atuais são: pelo funcionamento 24 horas das delegacias, pela 
criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra as mulheres e pela criação de centros 
de referência e demais serviços que deem suporte para as mulheres.
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Estimulamos as mulheres a falarem de si, dos problemas comunitários que enfrentam e a 
usarem o microfone como forma de ter sua voz em alto e bom som.

O método usado pauta-se nos princípios da educação popular feminista em que se busca 
garantir espaços de construção de identidade de gênero e de articulação de ações contra as desi-
gualdades, seja no campo privado ou público. É fundamental a troca de saberes entre as participan-
tes. É o que chamamos de educação de mão dupla: tanto se aprende como se ensina.  

Conclusões

O projeto de PLPs teve início na década de 1990 quando o movimento feminista estava em 
descenso. Era comum falar de pós-feminismo, refluxo ou recuo dos movimentos sociais, inclusive 
o das mulheres. O próprio governo chegou a desativar o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, 
na época, o único órgão público que tratava de políticas públicas para as mulheres. Sua alegação 
era que as mulheres já tinham alcançado a igualdade de direitos. Não havia mais necessidade de 
falar em órgão público voltado para elas. Os movimentos feministas estavam fragmentados em 
ONGs, profissionalizados e deixaram de reivindicar nas ruas e praças públicas. Estavam mais vol-
tados para as conferências internacionais que ocorriam com bastante frequência. 

O projeto Promotoras Legais Populares, juntamente com outras iniciativas que apostaram 
na mobilização e na ampla participação, a partir da formação e educação popular, enfrentou os 
tempos difíceis do recuo e conseguiu, de certa forma, romper com a barreira da imobilidade. 

Na primeira fase, nosso trabalho de formação voltou-se para as lideranças feministas popu-
lares. Na segunda fase, garantimos o espaço para os movimentos de moradia, saúde, entre outros. 
Vivemos hoje uma terceira fase em que o projeto está aberto para toda e qualquer mulher, embora 
as que mais aderem à ideia são as das camadas populares. 

O desafio maior é colocar as mulheres a par dos propósitos do Projeto e torná-las ativistas 
em defesa dos direitos humanos das mulheres.

Avaliamos que tem valido a pena manter o desenvolvimento do projeto. Hoje, vivemos um 
momento histórico de maior participação e debate, que favorece a construção de ações promisso-
ras e transformadoras.
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Texto 5 - A experiência das Promotoras Legais Populares
no Rio Grande do Sul: um olhar sobre a atuação
das PLPs em Porto Alegre
 

Maria Guaneci Marques de Ávila
Elisiane Pasini

Léia Tatiana Foscarini 

A Themis Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero inaugurou na cidade de Porto Alegre, 
no sul do Brasil, o programa das Promotoras Legais Populares, inspirada na experiência latino-
-americana das Paralegais. Três mulheres jovens feministas de carreira jurídica, as fundadoras da 
Themis, guiadas pela crença da necessidade de as mulheres populares acessarem a justiça “en-
tregaram ao Brasil a semente de uma política pública não estatal de acesso à justiça” (BONETTI, 
2005, p. 5). Registramos que esse também era um tempo em que a cidade se solidificava com um 
contexto sociopolítico de mudanças sociais, a partir de perspectivas de participação popular (PASI-
NI; PONTES, 2008). Esse contexto nacional foi importante em razão do crescimento de Organiza-
ções Não Governamentais, que tiveram origem nos movimentos feministas e de direitos humanos.

Nesses 18 anos, a Themis buscou no Direito e na Educação Jurídica Popular a promoção e 
a efetivação dos direitos humanos das mulheres por meio do acesso à justiça, contribuindo, assim, 
com a superação das desigualdades sociais, na busca de uma sociedade democrática, justa, libertária, 
com equidade de gênero, com práticas feministas, sem violência contra as mulheres e desigualdades 
sociais. A luta feminista tem sido o princípio fundamental de atuação da Themis, norteada por uma con-
cepção de que as opressões de gênero não se encerram nelas mesmas, mas devem ser articuladas 
quanto às questões de classe, raça, etnia e às diversas especificidades culturais, geracionais, políticas, 
econômicas, sexuais, religiosas e regionais em que vivem as mulheres. 

O cotidiano da Themis tem sido o de pautar estratégias para uma mudança na cultura do 
Direito, na busca da construção de novos mecanismos de defesa das mulheres e da promoção do 
empoderamento das mulheres. Sabemos que a legislação cria condições para o efetivo exercício 
de cidadania, mas não garante que isto aconteça. Para tanto, é necessário que as pessoas conhe-
çam os direitos que lhes são garantidos legalmente e saibam como exercê-los.
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Neste artigo, pretendemos compartilhar um pouco as ideias, os desafios, os sonhos da 
Themis, em especial das Promotoras Legais Populares (PLPs), nos seus cotidianos de mudança 
social e de construção de outra sociedade. 

Metodologia Themis de acesso à justiça: a educação e o jurídico popular 

 A primeira experiência da Themis em relação ao curso de PLPs foi realizada em 1993. Ao 
longo de 18 anos, o projeto já formou 323 PLPs, em 11 edições dos cursos, em Porto Alegre. No Es-
tado do Rio Grande do Sul, são 1.000 mulheres, e, no Brasil, realizamos cursos de capacitação pela 
Metodologia Themis de Acesso à Justiça (2005) para 55 ONGs, as quais multiplicaram a metodolo-
gia para tantas outras pessoas. Desde 2003, a Themis também tem realizado cursos de educação 
jurídica popular com mulheres jovens: foram quatro cursos realizados em Porto Alegre e 71 jovens 
formadas. E no ano de 2010, 107 Mulheres da Paz da comunidade dos Guajuviras foram formadas 
pela Themis, com uma metodologia inspirada no trabalho realizado junto às PLPs e JMCs. 

Em 2005, a Themis organizou a “Metodologia Themis de acesso à Justiça” (BONETTI, 
2005), uma maneira que encontrou para compartilhar com outras organizações a construção dos 
cursos junto a Promotoras Legais Populares ao mesmo tempo em que foi uma maneira de sus-
tentar, fortalecer e organizar o projeto já bem conceituado de boa prática social. A experiência das 
Promotoras Legais Populares (PLPs) e suas conquistas fazem hoje da Themis uma importante 
referência, sendo reconhecida e premiada por diversas instituições no Brasil e em outros países. 
Portanova (2006), a exemplo disto, discorre sobre a mudança estrutural que o projeto da Themis 
tem realizado: 

com essa construção, cada vez mais e mais mulheres poderão sair da exclusão 
ocasionada pela falta de conhecimento daquilo que é seu por direito. E se tornarão 
capazes de, assim como as PLPs, se redescobrir e reinventar a cidadania em seu 
cotidiano e no cotidiano de suas comunidades (PORTANOVA, 2006, p. 41). 

Também o Relatório da Anistia Internacional “Chega de Violência Contra a Mulher” (2008) 
qualificou como Boas Práticas o trabalho desenvolvido pela Themis, em que afirma a força política 
que essas mulheres conquistaram: 

[...] quando confrontadas por comportamentos abusivos ou discriminatórios nos 
órgãos públicos, muitas delas descrevem como se tornaram capazes de desafiar 
e de impedir esse tipo de atitude ao declarar que eram PLPs. Elas expressavam 
um claro sentimento de conquista e de orgulho (Relatório da Anistia Internacional, 
p. 66, 2008).
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Nesses anos todos, alguns elementos dos cursos de educação jurídica popular foram ressignifi-
cados, principalmente, os temas dos cursos. Entretanto, a concepção militante e de crença na força das 
mulheres permanece intacta. Os cursos organizados pela Themis são com mulheres atuantes em suas 
comunidades, que vêm de grupos populares e são moradoras da periferia da cidade. 

Acreditamos que a educação popular provoca os sujeitos sociais a refletirem, ressignifica-
rem e, possivelmente, transformarem suas vidas e a vida em sua comunidade, a partir dos seus sa-
beres coletivos. E, juntando ao jurídico, podemos, assim, transformar, com as pessoas, concepções 
e práticas ligadas aos direitos humanos das mulheres. Segundo Pasini e Pontes, ao discorrerem 
sobre a Themis, aos olhos do programa das Jovens Multiplicadoras de Cidadania:

Parte-se do pressuposto de que o impedimento para o exercício da cidadania se dá 
pelo desconhecimento acerca dos direitos humanos e dos direitos humanos das mu-
lheres, por uma cultura da não utilização destes como princípios das práticas cotidia-
nas, e por dispositivos de dominação. Há um intenso comprometimento para motivar 
estas mulheres a lutarem e multiplicarem as (in)formações adquiridas nas diferentes 
instâncias de suas práticas sociais (PASINI; PONTES, 2008, p. 83, 84).

Assim, as PLPs constituem uma rede (ou grupo, um movimento) de informações sobre 
estes direitos e de multiplicação dessas informações a um número cada vez maior de mulheres, 
principalmente, na região onde elas residem. Mulheres construtoras e multiplicadoras de cidadania 
plena, de direitos humanos e de mecanismos de acesso à justiça. 

As PLPs, seus cotidianos e sua atuação comunitária e político-social

Olhando para trás, podemos relatar que a experiência das PLPs é uma boa prática de su-
cesso, visto os números e, principalmente, o cotidiano vivido dessas mulheres. Entretanto, é sabido 
que ainda é preciso muito a se fazer. Ainda hoje, a sociedade brasileira é machista, sexista, e a 
igualdade entre as pessoas permanece no papel. 

Como a informação é uma ferramenta importante para a garantia de direitos, a atuação das 
PLPs passa principalmente pela ação de transmitir informações capazes de permitir o acesso aos direi-
tos e às estruturas do sistema de justiça e/ou de políticas públicas. Além disso, as PLPs atuam de forma 
a prevenir violações de direitos, informando outras mulheres e, além disso, promovendo a cultura do uso 
da informação, que de fato é mais um passo para a transformação social e o acesso à justiça. 
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Segundo pesquisa realizada em 2010 pela equipe da Themis, o curso, para a maioria das 
PLPs, representa uma oportunidade de obter mais conhecimentos, bem como de fortalecer seu tra-
balho comunitário. Neste sentido, o curso atua de forma transformadora em suas vidas, motivando 
a atuação nas comunidades, no sentido de replicar o conhecimento adquirido a outras mulheres, 
ou de simplesmente modificar seu comportamento. Após o curso de formação, as PLPs formadas 
retornam às suas atividades comunitárias, passando a multiplicar nesse meio os conhecimentos 
adquiridos e as práticas militantes, encaminhando casos de violações de direitos aos mais diversos 
serviços existentes identificados na rede de atuação, sendo que diversos casos são encaminhados 
diretamente à advocacia feminista da Themis, que atua juridicamente. Outra expressiva parcela 
vincula-se ao projeto desenvolvendo atividades de escuta, de encaminhamento e de prevenção da 
violência contra a mulher junto ao Serviço de Informação à Mulher (SIM). O SIM é um espaço de 
acolhimento das mulheres e de organização e diálogo entre as PLPs. Todas continuam na constru-
ção da rede de serviços e/ou num monitoramento sociopolítico de mudanças sociais.

Após o curso, muitas PLPs mudaram seus cotidianos, reorganizaram a vida, retomaram os 
estudos. Contudo é um processo lento o de autorizar-se a se apropriar de um direito e percebê-lo 
como algo seu, e não como uma dádiva que lhe é concedida. De outro lado, há PLPs que passa-
ram pelo curso e não desejam de imediato atuar em espaços comunitários, o que precisa ser res-
peitado como um direito próprio dessas mulheres nos seus processos de empoderamento. Nesse 
sentido, as PLPs atuam nas comunidades de diversas formas, especialmente procurando respeitar 
as especificidades de cada localidade. Destaca-se, dentre as ações desenvolvidas por elas, as 
atividades de cunho educativo, sendo essas promovidas em parceria com organizações locais ou 
realizadas por instituições que as convidam para participar. Trata-se especialmente de palestras e 
oficinas sobre os temas relacionados aos direitos das mulheres (direitos humanos, sexuais e repro-
dutivos, raça e etnia, ocupação de cargos públicos e políticos, entre outros) e ao enfrentamento das 
violências (doméstica e familiar, de gênero).  Tendo presente que a Themis participou da construção 
da Lei Maria da Penha, as PLPs são muito solicitadas para abordar a Lei pelas instituições que 
atendem diretamente à população, desenvolvendo programas sociais. Além disso, a participação e/
ou promoção de atividades e a integração da rede social são facilitadas pela grande representação 
política, pelo respeito e reconhecimento que a sociedade tem pela Themis e pelas PLPs. Atualmen-
te, as PLPs atuam nas mais diferentes instâncias políticas da cidade, buscando pautar questões 
relativas às mulheres22. Também merece destaque a participação política das PLPs em espaços 
governamentais, viabilizada após a participação nos grupos de discussão e na luta cotidiana de 
mudança social23. 

22  Participam de Fóruns: Comissões de Saúde, de Assistência Social, Coordenadorias e Conselhos (dos Direitos das Mulheres, 
do Idoso, dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Raça e Etnia etc.), Orçamento Participativo, Conferências, Associações 
diversas, Movimento de Luta pela Moradia, organizações quilombolas, espaços de garantia de direitos às pessoas em situação de 
rua e acolhimento de mulheres vítimas de violência, entre tantos outros.
23  Algumas Redes, Conselhos e Fóruns que a Themis participa: Cladem, Rede Feminista de Saúde, Observatório da Lei Maria 
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Acredita-se que esse reconhecimento outorgado ao trabalho da Themis e às PLPs deve-se em 
grande medida à metodologia utilizada que fomenta o protagonismo das mulheres populares, que, ca-
pacitadas por meio dos cursos, fazem dos conhecimentos adquiridos instrumentos vivos de construção 
de direitos e acesso à justiça nas diversas áreas de atuação e participação. Na sua atuação cotidiana, 
elas combinam os saberes práticos decorrentes das necessidades das mulheres das suas comunidades 
(e também das suas próprias necessidades) com o conhecimento técnico e teórico sobre os direitos e, 
assim, têm se tornado referência sobre os temas relacionados à violação dos direitos das mulheres e à 
construção política desses direitos. 

A atuação: atendimento nos SIMs, participação sociopolítica e empodera-
mento para a construção e o acesso à justiça

O SIM é o serviço de informação à mulher, desenvolvido pelas PLPs, na região onde elas re-
sidem, como foi dito. Funcionam por meio de plantões semanais, em que são recebidas, ouvidas e 
orientadas mulheres em situação de violência. Verificadas as suas necessidades e demandas, essas 
mulheres são informadas sobre seus direitos e encaminhadas para os diversos serviços que compõem 
a rede pública e/ou de atendimento gratuito. Além disso, muitas vezes, as PLPs acompanham as mu-
lheres, principalmente nas Delegacias de Polícia, em razão do temor que elas demonstram em relação 
ao atendimento que irão receber, ou às dificuldades de acessar aos serviços pela fragilidade em que se 
encontram, marcadas pelos sentimentos de vergonha e medo, que as impede de relatar sozinhas as 
violências sofridas.

Cada SIM e seu grupo de PLPs têm muitas histórias de mulheres que buscaram atendimento 
e tiveram suas demandas resolvidas, e por isso mudaram suas vidas, elas conseguiram recomeçar 
suas histórias depois de muitos anos vivendo um ciclo de violência doméstica, reaprenderam a sonhar, 
passaram a transformar outras histórias. O fato de as mulheres da comunidade encontrarem no SIM as 
PLPs fortalece os laços de confiança e empatia, permitindo uma identificação entre ambas, favorecendo 
a tomada de decisões e o rompimento da violência. Entretanto, tal circunstância aumenta a responsa-
bilidade das PLPs como propagadoras da missão institucional da Themis na prática, encarnada na vida 
das pessoas. Também os SIMs tornam-se referência de encontros de lutas sociais da comunidade e de 
busca dos direitos humanos das mulheres. 

da Penha, Observatório do MERCOSUL, Jornadas pelo Direito ao Aborto, Movimento Nacional de Direitos Humanos, Rede de Edu-
cação Jurídica Popular, Rede de Homens pela Equidade de Gênero (RHEG), Rede Não Bata, Eduque, Grupo Consultivo da Sociedade 
Civil junto ao BID – ConSoc, Conselho Estadual e Municipal de Mulheres, Fórum Municipal de Mulheres, Conselho Estadual de 
Criança e Adolescentes, Conselho Municipal do Povo Negro, Conselho Municipal de Juventudes, Campanha Ponto Final à Violência 
contra Mulheres e Meninas.
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Texto 6 - A formação de ONGs a partir do curso PLPs/DF

Clara  Cecchini do Prado
Centro Dandara de Promotoras Legais Populares/SP 

O Centro Dandara de Promotoras Legais Populares foi fundado em 3 de dezembro de 
2001. Mas a sua história teve início muito antes, entrelaçado à história do Curso de Promotoras 
Legais Populares no Brasil.

Em 1992, a União de Mulheres de São Paulo e a Themis Assessoria Jurídica participaram 
de um seminário promovido pelo Comitê Latino-Americano e do Caribe de Defesa dos Direitos da 
Mulher (CLADEM). Na ocasião, ouviram falar pela primeira vez de “capacitação legal” das mulheres 
e se surpreenderam com o fato de que cursos com esse enfoque já vinham se desenvolvendo há 
pelo menos uma década em países como Peru, Argentina e Chile. Os cursos proporcionavam o 
conhecimento sobre as leis e a apropriação dos mecanismos jurídicos para acessá-las e viabilizá-
-las. Indo além, refletiam sobre o funcionamento da justiça e o papel em que ela usualmente coloca 
a mulher: o do estereótipo da vítima, que deixa transparecer uma ideologia patriarcal, em que os 
crimes contra a mulher são banalizados.

No ano de 1995 aconteceu em São Paulo o primeiro Curso de Promotoras Legais Popula-
res, coordenado em parceria pelas instituições União de Mulheres de São Paulo e Instituto Brasilei-
ro de Advocacia Pública (IBAP). Em 1997, o “SOS Mulher de São José dos Campos” enviou uma 
representante, Dra. Letícia Christina Massula, para participar do curso e, no ano seguinte, levá-lo 
para a cidade. 

Em 1998, teve início a primeira turma do Curso de Promotoras Legais Populares de São 
José dos Campos, coordenado pela Dra. Letícia. A Universidade do Vale do Paraíba cedeu o local 
para a sua realização até o ano 2000. Após essa data e até o ano de 2003, o curso passaria a ser 
realizado na OAB de São José dos Campos.

Como decorrência das reflexões realizadas durante o curso, em 2001 (quarta turma), as 
alunas e ex-alunas, lideradas por ela, começaram a se organizar para criar uma associação que 
congregasse todas as Promotoras Legais Populares da região. Além disso, o objetivo era também 
ampliar o leque de atuações do projeto. Surgia a ideia do Centro Dandara de Promotoras Legais 
Populares.

Teve início então a fase de elaboração do Estatuto e de investigação sobre qual seria o 
melhor caminho para a criação do Centro Dandara. Nessa etapa, foi fundamental o apoio de im-
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portantes colaboradores, como a Dra. Paula Ravanelli Losada e o Dr. Ricardo Morishita Wada, que 
trabalharam com a Dra. Letícia C. Massula no processo de constituição do Centro Dandara.

Chegamos então à data de 3 de dezembro de 2001 em que nasce o Centro Dandara de 
Promotoras Legais Populares, como uma associação de defesa e promoção dos direitos humanos, 
com enfoque nas questões de gênero, raça/etnia e desigualdades socioeconômicas, constituído 
como uma associação civil, sem fins lucrativos, que busca contemplar a pluralidade e a diversidade 
das mulheres brasileiras. 

Estatuto, artigo 4o (adaptado):

O Centro tem por finalidade promover os direitos humanos focando as desigualda-
des decorrentes das relações de gênero, raça/etnia e socioeconômicas, em âmbi-
to nacional, entre outras, e ainda, dentro de suas disponibilidades orçamentárias: 
promover, capacitar, elaborar, coordenar, sensibilizar, assessorar, estimular, enca-
minhar, fiscalizar, prestar, fomentar, apoiar, sistematizar, etc.  

O projeto Promotoras Legais Populares passou a ser coordenado pelo Centro Dandara. 
Contamos, nessa fase, com algumas parcerias institucionais: União de Mulheres de São Paulo, 
Instituto Brasileiro de Advocacia Pública (IBAP) e Movimento do Ministério Público Democrático. 

Missão do Centro Dandara

Ser referência para as mulheres por meio de ações que promovam os direitos humanos das 
mulheres, estimulando-as à prática da cidadania, pois acreditamos que uma sociedade igualitária e 
justa é necessária, urgente e possível.

O nome “Centro Dandara” é uma justa homenagem a Dandara, guerreira negra que atuou 
na construção da Confederação de Palmares – o maior e mais duradouro movimento de resistência 
à ordem escravocrata de todos os tempos. Apesar de seu papel essencial na luta pela liberdade 
e igualdade, Dandara também é vítima da concepção machista arraigada em nossa sociedade, 
sendo usualmente descrita apenas como a companheira de Zumbi e a mãe de seus três filhos. 
Dandara simboliza, portanto, os ideais de luta por igualdade e liberdade de todas as mulheres.

No ano de 2004, o Curso de Promotoras Legais Populares foi realizado no Lions Clube 
Centro (SJC). O Centro Dandara foi qualificado como Organização Civil de Interesse Público (OS-
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CIP) e começou a ampliar o seu escopo de ação, participando da campanha “16 Dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”24, campanha da qual participaria ainda nos anos de 
2005, 2006 (ano no qual o Centro Dandara marcou presença com 22 mulheres na campanha em 
Brasília), 2007, 2008 e 2009. 

Em 2005, em sua oitava edição, o Curso de Promotoras Legais Populares passou a acon-
tecer no Instituto Cultural Brasil Estados Unidos (ICBEU), também em São José dos Campos, uma 
escola de inglês em que o projeto até hoje (2010) é desenvolvido. Nesse mesmo ano, o Centro 
Dandara, em parceria com a ONG Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento (AGENDE), 
a Universidade de Brasília (UnB) e o Ministério Público Distrital, implantou o Curso de Promotoras 
Legais Populares em Ceilândia, no Distrito Federal. 

Foi apenas no ano de 2008, após um grande esforço de formatar projetos e consolidar 
parcerias, que o Centro Dandara conquistou sua sede. Nesse mesmo ano, o Centro Dandara par-
ticipou de eventos importantes como o I Encontro Nacional das Promotoras Legais Populares, em 
Brasília, pela implementação da Lei Maria da Penha, e o Encontro da Rede de Educação Jurídica 
Popular em Salvador, Bahia. Com a sede, o Centro Dandara conseguiu diversificar ainda mais as 
suas ações, realizando oficinas de informática, artesanato, filmes seguidos de debates, grupo de 
estudos sobre a Lei Maria da Penha, biblioteca, entre outros. Foi realizado também o Projeto So-
phia: em quatro encontros realizados com grupos pequenos de mulheres, eram abordados, além 
das temáticas de gênero e da Lei Maria da Penha, temas como: meio ambiente, direitos humanos 
e cidadania. Esses grupos eram formados por mulheres que já haviam feito o curso de PLPs e 
desejavam se atualizar ou por aquelas que estavam se iniciando nos assuntos. Essa variedade de 
ações manteve-se no ano seguinte (2009), quando teve início oficialmente o programa de atendi-
mento e encaminhamento gratuito das mulheres: por meio de uma escuta qualificada, as mulheres 
em situação de violência doméstica e familiar são encaminhadas aos órgãos competentes para a 
defesa de seus direitos. Esse tipo de atendimento ainda é prestado na sede do Centro Dandara. 
Para as mulheres que não vão até o Centro, o Dandara criou o projeto “Dandara até Você”, que leva 
o saber que a instituição possui aos bairros mais carentes de políticas públicas da cidade de São 
José dos Campos. Com a assessoria do Centro Dandara, Promotoras Legais Populares capacita-
das em 2008 levaram o curso a São Sebastião, litoral norte de São Paulo. 

Em 2010, o Curso de Promotoras Legais Populares completou sua 13a edição, atendendo 
mulheres não só de São José dos Campos, mas de toda a região. O Centro Dandara realizou a in-
dicação de um Projeto de Lei no Município de SJC, propondo a instalação de um Centro de Defesa 
e Convivência da Mulher. O Centro Dandara tem, na presente data, aproximadamente 520 mulhe-

24  Para saber mais sobre a campanha, consultar:  <http://www.campanha16dias.org.br/ed2007/17anosDeCampanha/index.asp>.
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res associadas. Mantém, em sua sede, o atendimento gratuito direcionado às mulheres e realiza o 
Curso de Capacitação Para a Trabalhadora Doméstica. 

O Centro Dandara, no ano de 2007, apoiou a festa de São Gonçalo, importante iniciativa 
da cultura popular de São José dos Campos, além de algumas oficinas que foram oferecidas na 
sede. Além dessas ações, em busca de celebrar a vida e desconstruir preconceitos, o Centro iniciou 
em 2010 um trabalho voltado especificamente a ações culturais, pois a cultura sempre permeou 
nossas ações. 

O ano de 2010, com o lançamento do livro Dandara na arte, teve o marco para coroar o 
início de uma atenção mais direta à área da cultura, e as oficinas realizadas pelo projeto Dandara 
na Arte, voltadas a linguagens artísticas. Foram as primeiras de muitas que virão. Acreditamos que 
a cultura cria um ambiente de convivência positiva, um lugar de expressão em que cada uma das 
mulheres participantes pode se dá a ver por outros prismas. A expressividade, a criatividade, a ca-
pacidade de imaginar e comunicar são intrínsecas a todo ser humano, dão um sentido mais sublime 
à existência. Sem deixar de lado o sentido social e engajado, colocar a cultura como um novo foco 
do Centro Dandara dará maior complexidade, completude e ainda mais vida às nossas ações.

  Em 2011, continuamos com nossos projetos e o firme propósito em conquistarmos uma 
sociedade justa e igualitária. Estamos na 14a edição do curso de PLPs.

  Acreditamos que outro mundo é possível, necessário e urgente.
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Texto 7 - Experiência de Pernambuco e a formação de Redes

Grupo Mulher Maravilha 

No processo de criação da Rede de Promotoras Legais Populares de Pernambuco pelas 
Promotoras Legais Populares (PLPs) de várias associações de municípios, destaca-se a Associa-
ção de Mulheres da Lagoa Encantada, referência na construção da Rede. O Grupo Mulher Mara-
vilha25 realizou cursos de formação de Promotoras Legais na capital e no sertão e se tornou um re-
ferencial pela qualidade dos cursos, formando PLPs, com lideranças expressivas e na articulação, 
apoio e acompanhamento da Rede, para seu fortalecimento político, como marco histórico recente 
de organização de mulheres de Pernambuco.

O ciclo de violência contra mulheres é muito difícil de romper e só com muito conhecimen-
to, solidariedade e articulação se conseguirá. Com essa preocupação, o Grupo Mulher Maravilha 
(GMM), inspirado na experiência de capacitação de mulheres no campo do direito – Promotoras 
Legais Populares, que já vinha acontecendo no Brasil –, começou a levar essa experiência para 
mulheres da periferia do Recife, em Nova Descoberta, e para zona rural, inclusive para comunida-
des negras rurais quilombolas dos sertões do Pajeú e do Moxotó.  A formação de PLPs pelo GMM 
teve como propósito o empoderamento das mulheres para que se tornassem capazes de acessar a 
justiça. O projeto teve o apoio do Comitê Alemão – Dia Mundial de Oração das Mulheres – e, mais 
adiante, do Fundo Canadá. A formação ocorreu entre os anos 2005 e 2007.

A formação de PLPs pelo GMM foi realizada em sintonia com as pioneiras do Curso no 
Brasil26, com a compreensão de que a Promotora Legal Popular (PLP) é uma liderança capaz de 

25  Grupo Mulher Maravilha – um pouco de História e de sua trajetória. O GMM foi fundado em Recife (1975) por algumas 
mulheres militantes já engajadas nas lutas por justiça social, que se articulavam com outras mulheres da comunidade. Naquele 
tempo, o país vivia mergulhado em grande repressão política, com leis de exceção e perseguição aos movimentos libertários. 
O GMM tem como missão lutar pela promoção dos Direitos Humanos numa perspectiva de gênero, raça e etnia, pelo acesso à 
cidadania da população vítima de exclusão social e empoderamento das mulheres para a construção de uma nova sociedade.  É 
filiada à Associação Brasileira de ONGs (ABONG). Sempre atuou de forma articulada com outras organizações, redes e fóruns 
como: Articulação Aids, Fórum de Mulheres de Pernambuco, Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente e Rede de Educa-
ção Jurídica Popular. Na luta por Direitos humanos, perceberam que a justiça não é algo abstrato e distante, mas que é necessário 
lutar pela democratização do conhecimento dos direitos, para entender “o direito na sua dimensão legal” e a dinâmica na socie-
dade e, assim, conseguir o acesso à Justiça. 
26  O debate no Brasil sobre experiências vivenciadas em vários países da América Latina, na perspectiva de formação legal 
voltada para grupos populares – advocacia ao alcance do povo –, foi trazida pela União de Mulheres de São Paulo, em 1992. 
Então algumas ativistas descobriram a possibilidade de capacitar mulheres para a defesa dos seus direitos a partir do cotidiano e 
da leitura da realidade. Um grupo de advogadas feministas das THEMIS, em articulação com o Centro de Estudos da Procura-
doria do Estado de São Paulo, realizou o seminário “Introdução ao curso de Promotoras Legais Populares”, em 1994. A proposta 
político-pedagógica das PLPs propagou-se no país. Ativistas no campo de direitos humanos, como as que compõem a União de 
Mulheres de São Paulo, vêm oportunizando a mulheres essa formação.
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dar orientação sobre questões do cotidiano (violações de direitos, ameaças...) para outras pessoas 
que se encontram necessitadas de reconhecimento e apoio para o enfrentamento de dificuldades. 
As PLPs são mulheres de comunidades populares que se formam para a defesa dos direitos das 
mulheres no dia a dia a partir do lugar em que se encontram. O conteúdo da formação de uma PLP 
é norteado pela concepção da educação jurídica popular, propondo-se a buscar uma nova cultura 
política, tendo como princípio a luta e a resistência pela garantia dos direitos humanos.

Na formação das PLPs, o GMM teve o compromisso de garantir a formação cidadã daque-
las mulheres, com a consciência de que o direito não é neutro. A discussão passou pela visão de 
gênero com recorte étnico-racial. O curso foi reforçado com conteúdos específicos sobre Direitos 
Humanos e sobre a Constituição Brasileira. As PLPs adquiriam conhecimentos sobre marcos le-
gais e institucionais, políticas públicas para as mulheres e instrumentos legais de inibição à violên-
cia contra as mulheres, e foram incentivadas a se tornarem multiplicadoras de saberes. As PLPs 
tornaram-se capazes de dar orientação a outras mulheres / outras pessoas, sob a ótica dos termos 
jurídicos e legais e de apoiar e orientar pessoas que delas necessitassem. A formação foi ampla e 
diversificada, pois elas precisavam estar preparadas para atuar em situações as mais diversas. Co-
tidianamente, as PLPs deparam-se com grandes desafios, por isso necessitam de estudo, atuali-
zação, reflexão, diálogo, planejamento e avaliação. Precisam ainda de criatividade, disponibilidade, 
dedicação e tempo para escutar, acompanhar. Isso exige esforço e muita solidariedade.

E sendo essas mulheres, por essência, pessoas das classes populares, muitas vezes com 
seus próprios direitos negados, oprimidas, vitimizadas e sem dignidade, situações essas que acar-
retam limitações, o trabalho delas fica ainda mais desafiador.  Por essa razão, pela sua própria 
identidade, essas mulheres tornam-se necessárias numa conjuntura de grande violação de direitos 
e de desconhecimento sobre os Direitos Humanos, e, sobretudo, de desvantagem nas relações de 
gênero na sociedade. 

Contudo, a formação não garante a militância. Nem todas as mulheres que passaram pela 
formação estão na rua, fazendo o direito sair do papel. É importante ainda observar que o elemento 
Popular agregado ao de PLP faz com que não se confunda essa liderança feminina com alguma 
profissional do campo da Justiça. Mas é inegável que a formação no campo do direito voltado para 
mulheres é uma necessidade urgente ao mesmo tempo em que contribui fortemente para o em-
poderamento e fortalecimento de muitas mulheres, trazendo grandes mudanças (a médio e longo 
prazo) em suas vidas particulares, profissionais e sociais.

A construção da Rede Pernambuco destaca-se com forte capacidade organizativa e com 
incidência política. A força dos movimentos de mulheres no Estado é notória, principalmente pela 
sua capilaridade e capacidade de aglutinação de vários setores. Essa articulação ficou mais forte 
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nos últimos anos quando se interiorizaram as ações, intercambiando as experiências de lutas das 
mulheres. Em 2008, constata-se a explosão de cursos de formação de PLPs no Estado. A nosso 
ver, esses cursos estavam sendo realizados sem conteúdos e metodologia dentro da nossa con-
cepção de formação de PLP. Outra questão foi que na abordagem de seleção havia uma promessa 
de emprego para as futuras PLPs e para isso essa organização fez interlocuções junto ao governo, 
de forma isolada, sem nenhum diálogo com as PLPs, visando à aprovação imediata de uma lei para 
profissionalizar as PLPs, nos moldes das Agentes de Saúde, sem saber se seria mesmo aquilo 
que as PLPs queriam naquele momento. Esse conjunto de questões gerou grande preocupação e 
reação de organizações historicamente formadoras de PLPs no Estado, bem como de PLPs de atu-
ação com princípios éticos e democráticos que logo começaram a se articular e realizaram várias 
discussões sobre essas questões. Em cada encontro, mais equívocos encontravam-se na nova 
modalidade de cursos de Formação de PLPs. E então, com apoio da Secretaria Especial da Mulher 
do Estado que vinha acompanhando o processo de discussão, realizaram o 1o Encontro Estadual 
de PLPs, no dia 30 de abril de 2009, com expressiva participação de PLPs do Estado. Nos relatos 
de experiências, exposição e nos debates, constatou-se que a imagem da PLP no Estado estava 
comprometida e desvirtuada com a formação equivocada de mais centenas de PLPs. O Seminário 
foi encerrado com um planejamento no foco na articulação e formação.

Foi então que, no dia 21 de agosto de 2009, foi criada a Rede Estadual de Promotoras 
Legais. O encontro contou com forte representação de PLPs, inclusive da Secretaria Especial da 
Mulher. Foi eleita uma Comissão com representantes do Grupo de Mulheres de Lagoa Encantada, 
do Grupo de Mulheres Flor de Lis de Santo Amaro, do Instituto Santa Bárbara de Igarassu e da 
ONG Grupo Mulher Maravilha, que assumiu a condução dos trabalhos e a incumbência de dividir as 
responsabilidades com representações municipais. A Rede foi amplamente divulgada pelo Grupo 
Mulher Maravilha por ocasião da realização de um Seminário, no dia 05 de outubro de 2010, em 
que havia grande número de PLPs, de ONGs, da Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), de 
Secretarias da Mulher em nível municipal e estadual, da Fundação Maria da Penha, entre outras. 
No Estado, havia uma ameaça de divulgação de uma Coordenação de Rede Nacional de PLPs, 
eleita sem transparência e legitimidade política. O evento anunciado foi desfeito e presume-se que 
isso decorreu da divulgação antecipada da criação da Rede Estadual de PLPs pelo GMM. Já em 
agosto de 2010, continuando com o propósito de fortalecer a organização das mulheres, o GMM 
apoiou a realização de um encontro para celebrar o 1o aniversário da criação da Rede. Na ocasião, 
foi feito um balanço das ações e discutida a afirmação da identidade da Rede e de suas integrantes 
enquanto se iniciava o processo de construção da Carta de Princípios. Afirmou-se o papel da Rede, 
como espaço de fortalecimento e de articulação das PLPs no Estado, somando forças na promo-
ção e defesa dos Direitos Humanos e no enfrentamento à violência contra as mulheres. Espaço 
ainda de troca de estratégias e favorecimento de reflexão da conjuntura e da prática. O Programa 
Mulheres da Paz pela Secretaria Especial da Mulher, que incluiu um módulo do Curso de PLPs, 
com 32 horas, foi questionado, principalmente porque aquelas mulheres receberam um certificado 
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de PLPs. E, além disso, estava sendo preparado um grande evento de criação de uma Comissão 
Estadual de PLPs. Isso causou estranheza, perplexidade e foi objeto de repúdio. 

No levantamento da atuação das PLPs, foi percebido que atualmente algumas mulheres 
estão em câmaras de vereadores(as) como parlamentares, em direção de conselhos populares, 
a exemplo do Conselho da Mulher do Recife e Estadual da Mulher e dos Direitos Humanos, em 
coordenações de associações de moradores, de associações quilombolas, em Fóruns Municipais 
e Estaduais de Mulheres, na Articulação AIDS, na Articulação de Mulheres Brasileiras, em empre-
endimentos e em Fórum e Redes de Economia Popular Solidária, nas articulações regionais e 
estaduais de juventude negra e de comunidades quilombolas, em pastorais sociais, em Comissões 
de Mulheres em Partidos Políticos, em grupos de mulheres de base, em conferências temáticas, 
audiências e manifestações públicas, na Marcha das Margaridas, em Encontros Nacionais e Es-
taduais da Mulher como AMB, em Balcão de Direitos, orientando a sociedade sobre seus direitos. 
Essas mulheres visitam órgãos de justiça e de atendimento às vítimas de violência, realizam pa-
lestras, divulgam a Lei Maria da Penha, fazem oficinas, debates, rodas de diálogo, estão em Júri 
Popular no corpo de jurados, nas caravanas feministas, em vigílias pelo fim da violência. As PLPs 
“extrapolaram” seus limites de atuação, fazendo-se presentes de modo concreto em diversos es-
paços de participação. 

O resultado que fica para nós é que, quando várias pessoas começam a trabalhar em mu-
tirão, algo novo acontece, a ação fortalece-se. As PLPs, antes dispersas, hoje já têm um espaço 
de troca, de reflexão, de revisão da prática, de análise das situações ora favoráveis, ora desfavo-
ráveis. As integrantes estão sendo instigadas a definir tanto o seu espaço quanto a sua identidade. 
Em nossa busca de conhecimento e de entendimento das práticas e concepções metodologias de 
formação de PLPs no Estado e noutros lugares no Brasil, sentimos a necessidade de aprofundar a 
reflexão sobre a afirmação da nossa identidade e como queremos ser conhecidas. Nesse sentido, 
precisamos ficar vigilantes diante das tentativas de manipulação ou de cooptação política, proble-
mas já vivenciados e enfrentados. As integrantes da Rede precisam de muita formação política e 
de capacidade de argumentação para fazer interlocução com o governo, que, na luta por políticas 
públicas, não podem escapar e precisam saber com quem vão lutar e, com autonomia, garantir e 
ampliar os direitos das mulheres. Esse é o papel da Rede.
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Ser Promotora é...

Agir por um mundo melhor

Com as lições aprendidas aqui

Entender que não se vive só

Dando tudo um pouquinho de si

É bonito ver essas mulheres

Lutando por seus direitos

Procurando vencer cada dia

As diferenças e o preconceito

Somos brancas, mestiças, mulatas

Negras e amarelas na cor

Ser Promotora é de tudo um pouquinho

É lutar em defesa do amor

Somos Promotoras inteligentes

Mulheres simples do povo

Defensoras dos Direitos Humanos

Agentes de um mundo novo

Na luta contra a violência

Que atinge nas crianças a inocência

Violando seus direitos mais nobres

Tirando delas toda a sua essência

Somos todas Promotoras,

Que viemos transformar, 

As nossas comunidades

e as mulheres ajudar

Aquelas que mais precisam

A sua vida mudar.

Somos todas companheiras

Em terras alheias lutando

Pelos mesmos ideais

Tecendo uma grande teia 

Ser promotora é sentir

A grande responsabilidade

De poder contribuir

Com essa sociedade

Promovendo a nossa gente, 

um país independente

Onde reine a igualdade.

Se empoderar dos direitos

É a sua obrigação

Pra levar sua mensagem 

A uma população

Vítima da ignorância,

Depositando a esperança

Sendo doutora pé no chão.

Hoje termina uma etapa

De uma vida de luta

Agora é partir sem culpa 

sem medo da vida bruta. 

Poesia criada por PLPs sertanejas no encerramento do Curso de formação pelo Grupo 
Mulher Maravilha:

Claudinete de Lima, Helena Levino 
Wilma Maria

Gildete Barros
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Depoimentos

Depoimentos PLPs/DF

Após um ano de curso e se formarem, as participantes do projeto de PLPs/DF, ingressam 
no Fórum de Promotoras Legais Populares do Distrito Federal. Nesse momento, as PLPs tornam-
-se ativistas dos direitos das mulheres e têm a oportunidade de participar de diversas oficinas e 
eventos, bem como podem organizar manifestações e atos políticos em defesa dos direitos das 
mulheres. As atividades do Fórum podem ser acompanhadas por meio do sítio < http://www.forum-
plp.org.br/>.

 “Para mim, ser uma PLP, é ser um agente de direitos, é ser aquela pessoa que mora ao 
lado, que é igualzinha a você, que não usa terno e gravata, mais que pode levar a esperança sem 
palavras rebuscadas, do conhecimento de direitos fundamentais. Nossa contribuição para o com-
bate à desigualdade de gênero pode ser percebida em nossos próprios atos, na nossa relação fa-
miliar, na participação social, no enfrentamento à violência e nas Lutas dos movimentos de mulhe-
res. Somos aquelas que sempre andam com um cartão do disque 180, com a Cartilha de Lei Maria 
da Penha e o número da DEAM na bolsa. Não sentimos vergonha e nem medo de ser mulher”.

Leila Rebouças, promotora legal popular e integrante do Fórum de PLPs/DF 
(“Perfil”, em Apostolova, Bistra et al: Direitos Humanos e Gênero: Promotoras Le-
gais Populares, p. 21. Brasília: Universidade de Brasília, 2009).

“Orgulho-me de ser hoje uma Promotora Legal Popular e saber que tenho direito a ter direi-
tos; e que tenho o importante dever de participar ativamente da sociedade”.

Daniela Pinto, promotora legal popular e integrante do Fórum de PLPs/DF (“Re-
lato”, em Apostolova, Bistra et al: Direitos Humanos e Gênero: Promotoras Legais 
Populares, p. 21. Brasília: Universidade de Brasília, 2009).
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Depoimentos THEMIS

Os depoimentos abaixo são de PLPs formadas nos 18 anos de atuação da Themis, todos eles 
foram obtidos por meio de entrevistas realizadas em 2010, em pesquisa que servirá de base para publi-
cação de obra em construção. Tal publicação será feita pela Themis e pertence ao projeto denominado 
“Acesso à Justiça: construindo cidadanias”, financiado pela UNIFEM e pela Fundação Ford.

 “Respondo pelo que mudou em minha vida. Antes do curso: mãe, esposa, sem autoestima. 
Após o curso: decidi sair de um casamento que não me fazia bem, recuperei a confiança em mim, 
arregacei as mangas e fui à luta, trabalhei, estudei e cheguei até a faculdade”.

“As mulheres sabem que elas têm direitos, só não sabem onde buscar. O curso [da Themis] 
nos prepara para a nossa liberdade e essa liberdade se conquista com muita informação”.

Depoimentos Centro Dandara de PLPs de São José dos 
Campos/SP

 “Falar do Centro Dandara de Promotoras Legais Populares é falar da luta de dezenas de 
mulheres que, a partir de suas próprias buscas, dores, dificuldades e conquistas, ajudaram, com 
sorriso nos lábios e no coração, a libertar  centenas de mulheres de suas amarras culturais e 
possibilitaram que estas saíssem de seus casulos em busca da liberdade de voar. Voar para a 
possibilidade de cursar uma universidade, liberdade de construir novas fontes de emprego e renda, 
liberdade de construir novos relacionamentos e criar seus filhos, liberdade de ser mulher”.

               Marcia Terezinha Pereira, PLP do X Curso

[...] Muitas mulheres têm medo de se libertar e com isso sofrem por medo, insegurança e 
até desentendimento dos seus direitos, com isso elas sofrem até acontecer consequências piores 
e não conseguem encontrar a felicidade que tanto elas achavam que tinham encontrado. Por isso 
nós mulheres temos que nos unir sempre, para podermos buscar informações e ajuda para nós e 
para as pessoas que convivem ao nosso redor e que estão precisando. Devemos enfrentar a reali-
dade de frente, sem medo de errar. [...]

              Geralda Araújo da Silva, PLP do IV Curso
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A sociedade, alheia a todos os avanços alcançados pelas mulheres na política, cultura, 
educação e outros campos, segue marcando adjetivos comuns ligados à questão da mulher: a 
mãe cuidadora, a esposa perfeita, símbolo de sensibilidade e fragilidade. E outros: a faladeira, a 
mexeriqueira, a bisbilhoteira, a fútil. Aquela que aguenta a dor com mais força, aquela que segura 
todas as barras. Até quando?

              Marcela de Andrade – PLP do II Curso
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Unidade II 
Fundamentos sociopolíticos 
das lutas das mulheres 

Contra Marcha em Brasília, 2011. 
Foto: Alexandra Martins
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Unidade II • Texto 1
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Texto 1 - Feminismo Brasileiro: revolução de ideias e políticas 
públicas
 

Lia Zanotta Machado

No Brasil, são duas as grandes temáticas que mais ganharam espaço na movimentação 
feminista dos anos 1970 aos dias de hoje: a violência contra as mulheres e os direitos das mulhe-
res à saúde, à sexualidade e à reprodução. Todas as duas temáticas estão em consonância com 
a palavra de ordem das movimentações feministas dos anos 1960 e 1970 ocorridas nos Estados 
Unidos e na França: a politização do privado. Politizar o privado é denunciar as desigualdades de 
poder entre homens e mulheres na esfera das relações afetivas, amorosas, conjugais, familiares e 
domésticas.

Há, no entanto, similaridades e diferenças. A movimentação feminista de libertação das 
mulheres nos Estados Unidos (anos 1960) e na França (anos 1970) enfatizava a “liberdade sexual” 
e denunciava que o corpo e o sexo feminino eram controlados pelos homens. A luta pela liberdade 
sexual era ao mesmo tempo denúncia da violação sexual, da relação sexual obtida à força pelo 
companheiro e do controle das mulheres pelos homens. Era ao mesmo tempo demanda por uma 
sexualidade que não implicasse obrigatoriamente reprodução, pelo direito à contracepção e pela 
denúncia da criminalização das mulheres que abortavam. Toda a organização baseava-se em gru-
pos autônomos de reflexão e a produção de eventos e de produção de jornais e revistas, além de 
acesso a jornais de ampla repercussão. 

Se, nos seus primórdios, a movimentação feminista dos anos 1970 no Brasil também se 
organizava em pequenos grupos de reflexão por influência de mulheres de esquerda exiladas em 
Paris, Berkeley ou Santiago, em reuniões com escritoras, jovens universitárias e mulheres de ori-
gem partidária e sindicalista de esquerda, não somente reivindicava a politização do privado, como 
inseria suas demandas articulando as lutas pelos direitos das mulheres com a defesa dos direitos à 
cidadania e à democracia, contra a ditadura e contra as desigualdades sociais. Ao mesmo tempo, 
a movimentação feminista estimulava e se articulava com os movimentos sociais de mulheres de 
bairros e comunidades em busca de acesso a bens como água e escola. O feminismo buscava se 
posicionar como “bom para o Brasil”, na expressão de Goldberg (1991). Se a proposta francesa 
de “o nosso corpo nos pertence” e a “liberdade sexual” estava presente na fala feminista brasileira, 
não era a palavra “liberdade sexual” que ganhava maior visibilidade no Brasil, mas sim a denúncia 
da “violência contra as mulheres”. 

As movimentações feministas anteriores que ocorreram no século XIX e na primeira meta-
de do século XX na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil tiveram como foco o acesso à esfera 
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pública: ao trabalho, à educação, às diferentes profissões e ao mundo da política, como o direito de 
votar, de ser eleita e de ser representante política. A nova movimentação retoma as reivindicações 
anteriores, vinculando-as umas às outras. 

As lutas pelo acesso às condições de igualdade na esfera pública e na privada estão, de 
fato, intimamente articuladas. A tradição social que tornou desiguais homens e mulheres e que 
interditou as mulheres por muito tempo de se tornarem juízas, magistradas e médicas, ou de vota-
rem e serem eleitas, é derivada, com certeza, da ideia, criticada pelo feminismo, de que “mulheres 
devem ser, idealmente, apenas mães e se dedicarem obrigatória ou exclusivamente à maternida-
de”. Para o feminismo, a maternidade é uma escolha e não pode ser impeditiva do exercício de 
profissões. Em nome deste tipo de concepção de maternidade exclusiva, um grande campo de pro-
fissões foi interditado às mulheres, ou ainda é considerado inapropriado ou justificador de menores 
remunerações. O paradoxo é enorme, se pensarmos que, em todo o século XIX e início do século 
XX, as mulheres pobres foram recrutadas como operárias, por necessitarem do sustento, receben-
do menores rendimentos. Assim, se as movimentações feministas diferenciaram-se no tempo por 
darem mais ênfase à esfera pública ou privada, hoje, reconhece-se que todas estas demandas 
estão intimamente entranhadas.  

Em 1975, teve lugar o primeiro ato público do feminismo no Brasil, o Seminário sobre o Pa-
pel e o Comportamento da Mulher na Sociedade Brasileira, realizado no Rio de Janeiro, em que as 
questões foram amplas, como a condição da mulher brasileira, as questões relativas ao trabalho, à 
saúde física e mental, à discriminação racial e à homossexualidade feminina.

A questão específica do movimento que primeiro toma maior visibilidade política é a ques-
tão do assassinato de mulheres. As palavras de ordem, iniciais, referentes à violência se deram em 
1979 em torno da denúncia dos homicídios cometidos por maridos contra suas esposas e o fato 
de os homens serem absolvidos. O enfrentamento das feministas buscou revolucionar a opinião 
pública e criticar o modo pelo qual o femicídio pelo companheiro era interpretado pelos poderes 
jurídicos.    

Não foi a violência crônica contra as mulheres que levantou a opinião pública, mas sim a 
denúncia do caso extremado do poder de vida e de morte dos homens sobre suas mulheres. Con-
tudo, no seio do movimento, o que estava em jogo era a violência cotidiana contra as mulheres. Al-
guns grupos feministas, dependendo de seus próprios trabalhos voluntários, passaram a constituir 
grupos de SOS, oferecendo serviços dirigidos ao atendimento das mulheres vítimas de violência. 
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Na década de 1980, foram feitas críticas às propostas de controle populacional da natalida-
de e às políticas locais estimuladas internacionalmente à esterilização das mulheres sem acesso 
às informações. O movimento feminista estabeleceu a diferença entre controle populacional e o 
desejado planejamento familiar com acesso a informações e respeito à autonomia. Em 1983, no 
Rio de Janeiro, diversos grupos feministas organizaram o Encontro sobre Saúde, Sexualidade, 
Contracepção e Aborto. Reivindicava-se uma política de oferta de contraceptivos, ao lado da oferta 
de informações, entendidas como direitos à autonomia e à decisão. Lutava-se pela descriminali-
zação do aborto. Movimentos de mulheres e profissionais de saúde, com apoio especialmente de 
sanitaristas, propuseram um Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) em 
1983 e conseguiram que fosse aprovado pelo Ministério da Saúde um sistema de saúde público 
que previsse o atendimento integral à saúde das mulheres, contrapondo-o ao atendimento quase 
exclusivo das mulheres como mães nos serviços materno-infantis. Incluía-se aí o direito à contra-
cepção e o direito à sexualidade com autonomia.

Logo a demanda da movimentação feminista voltou-se para a inserção nas políticas públi-
cas estatais. Foi proposta a criação de conselhos, que, integrados pelas feministas, fossem legiti-
mados pelos poderes públicos, tornando-se órgãos de consulta e proposição. Os primeiros Con-
selhos Estaduais da Condição Feminina foram criados em São Paulo e Minas Gerais em 1983. 
O Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo foi o primeiro a propor a criação da 
primeira delegacia especializada de atendimento às mulheres em 1985. Sem uma atenção especial 
à violência contra as mulheres, ela continuaria invisibilizada, impune e quase legitimada pelos po-
deres estatais e pelo senso comum dominante. Em 1985, é criado o Conselho Nacional dos Direitos 
das Mulheres em resposta ao “Movimento de Mulheres pelas Diretas-já”.

Em 1988, o Conselho Nacional de Direitos das Mulheres liderou a formação de um lobby, 
chamado o “lobby do batom”, que apresentou aos constituintes a “Carta das Mulheres”, elaborada 
por um grande número de feministas. Sua pauta: justiça social, criação do Sistema Único de Saúde, 
ensino público e gratuito em todos os níveis, autonomia sindical, reforma agrária, reforma tributária 
e negociação da dívida externa. A segunda parte referia-se aos direitos das mulheres: trabalho, 
saúde, direitos de propriedade, chefia compartilhada na sociedade conjugal, defesa da integridade 
física e psíquica da mulher como argumentação para o combate à violência, redefinição da classi-
ficação penal do estupro, criação de delegacias especializadas de atenção à mulher em todos os 
municípios. 

No meu entender, não fossem os movimentos sanitaristas e os movimentos feministas, 
que precederam à Constituinte e que continuaram atuantes acompanhando sua implementação, 
não teríamos a formulação do Sistema Único de Saúde tal como hoje se apresenta no seu formato 
universal e com a proposta de atendimento da Saúde Integral da Mulher. 
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Nos anos de 1990, a tendência dos movimentos feministas foi a de se organizar em Orga-
nizações Não Governamentais, buscando recursos para objetivar projetos referidos à elaboração e 
ao acompanhamento das políticas públicas. Formaram-se grandes redes de articulação nacional, 
como é o caso da Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos, criada em 
1991, e da Articulação das Mulheres Brasileiras nos anos anteriores à preparação da Conferência 
dos Direitos das Mulheres, que teve lugar em Beijin em 1995. Em 2000, foi criada a Articulação das 
ONGs das Mulheres Negras e a Liga de Mulheres Lésbicas.

O gesto político do Governo Lula (2003-2010) que possibilita a incorporação das propostas 
feministas na formulação de Planos de Políticas Nacionais para as Mulheres é a decisão de chamar 
as Conferências Nacionais dos Direitos das Mulheres. 

 Das Conferências realizadas, foi possível a montagem do I e do II Plano Nacional de Polí-
ticas para as Mulheres. A participação diferenciada na adesão às propostas das conferências por 
cada um dos Ministérios depende da inserção mais ou menos profunda e tradicional com os direitos 
das mulheres, como é o caso do Ministério de Saúde. 

Dois projetos de lei estiveram em andamento por iniciativa política do movimento feminista. 
Foram anteprojetos de lei gestados pela mobilização das organizações feministas que depende-
ram, no entanto, do protagonismo da iniciativa oficial da Secretaria de Políticas Públicas para as 
Mulheres.  

O primeiro anteprojeto trata da caracterização da violência doméstica contra as mulheres. 
Foi apresentado um projeto governamental por iniciativa da Secretaria de Políticas da Mulher e 
aprovado pelo Parlamento em 07 de agosto de 2006, tornando-se a Lei n. 11.340, Lei Maria da 
Penha. A resistência jurídica à Lei aponta o quanto as conformações anteriores do Código Penal e 
do Código de Processamento Penal impediam qualquer medida de proteção à mulher e ao enfren-
tamento da violência. 

O segundo anteprojeto é o referente à legalização da interrupção da gravidez por decisão 
da mulher até as doze primeiras semanas. Foi elaborada e apresentada por uma Comissão Triparti-
te designada pelo presidente da República à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara 
Federal de Deputados em 2005. A resistência foi grande. As posições contrárias cresceram com a 
formação de uma Frente Parlamentar contra o aborto, a pressão da Bancada Evangélica, os acor-
dos entre o Vaticano e o Governo Lula e as pressões da Conferência Nacional de Bispos do Brasil. 
As campanhas eleitorais de 2010 para a Presidência deram o termômetro das dificuldades políticas 
para o Executivo e o Legislativo. 
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Os grupos conservadores buscam uma imposição única do controle sobre todas as mu-
lheres, suas decisões e seus corpos. E, ao contrário disso, a movimentação feminista propõe, 
em nome da ética, que cada mulher leve em conta suas possibilidades e circunstâncias, e que a 
maternidade seja uma escolha e que a mortalidade e a morbidade de inúmeras mulheres não mais 
aconteçam. 

Se os movimentos feministas brasileiros conseguiram grandes êxitos no desenho das políti-
cas públicas, há também recuos e cooptação pelo Estado. Na busca da igualdade entre homens e 
mulheres, heterossexuais e homossexuais e na busca contra a discriminação racial, os movimen-
tos feministas, ao fazerem interlocução com os sentimentos individuais e com as políticas públicas, 
exigem reflexão e ações contínuas sobre a vida privada e sobre a esfera pública. 
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Unidade II • Texto 2

• Quem é feminista?
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Texto 2 - Pequena introdução aos feminismos
 

Tania Navarro Swain

Quem é feminista?

Você não aceita a desigualdade social pelo fato de ser mulher? Você não aceita salários 
inferiores, pela mesma razão? Você recusa ser considerada fraca, irracional, recusa o estupro, a 
violência doméstica, você quer ter direitos de cidadã, liberdade de ir e vir, de ação, de opinião, de 
escolha, de trabalho? Você preza sua independência como ser humano livre e é consciente de ser 
um sujeito político?

Pois você é feminista.

Não há que temer esta palavra. Ser feminista não é ofensa, não significa odiar os homens, 
nem afastá-los. Ser feminista é exigir respeito, respeito à sua integridade física, moral, intelectual. 
É não aceitar injúria, nem ser tratada como um objeto de cobiça ou propriedade de alguém. Ser fe-
minista é, também, e antes de tudo, querer modificar as relações sociais entre mulheres e homens, 
querer transformar o mundo que revela apenas uma face: a da violência, da dominação, do poder.

De onde vem esta discriminação das mulheres? Da ideia de que existe uma diferença “na-
tural” entre os sexos, que se desdobra em poderes e deveres distintos para mulheres e homens. 
Esta ideia não se baseia em nada, pois o fato de ter aparelhos genitais diferentes não significa que 
as pessoas tenham um valor específico, maior ou menor. 

Os valores são criações sociais, não existem por si só fora de sistemas sociais. É assim que 
as tradições religiosas e as ciências criam as condições, no imaginário social, de impor um sistema 
patriarcal. Os sistemas sociais fundamentam o poder que os homens exercem sobre as mulheres, 
os quais foram denominados “patriarcais”, ou seja, a ordem do pai, simbolizada pelo pênis. Nesse 
sentido, o aparelho genital definiria, ao nascer, o status e as possibilidades que teria uma criança. 
E isto sem levar em conta as potencialidades de cada uma, pois feminino, no patriarcado, é sinôni-
mo de “inferior”. Esses sistemas afirmam e qualificam esta “diferença” para justificar o controle e a 
dominação que os homens exercem sobre as mulheres, “naturalmente”. 

Os discursos que afirmam a existência de uma “natureza humana” assentam o poder do 
patriarcado a partir de diferentes instituições, entre elas, as religiões monoteístas, que, de início, 
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definiram a “diferença”, para melhor tornar inferior o feminino, invocando culpas e pecados que só 
pertencem à sua imaginação e sua vontade de poder. Quer seja usando a Bíblia ou o Alcorão, todas 
as religiões monoteístas têm como fundamento o controle e a disposição dos corpos das mulheres 
e a sua inferiorização em relação aos homens. Nelas, a “vontade de Deus” é igual à “vontade dos 
homens”. E esta é uma vontade de poder, de controle, de domínio, de utilização.

Em termos de linguagem, os insultos às mulheres estão presentes na filosofia, nos dis-
cursos religiosos, nas ciências físicas e sociais, na mídia, quando apontam o feminino como uma 
expressão falha ou inferior do humano e quando representam as mulheres apenas como um corpo 
a ser desfrutado.

 O que se vê nestes discursos sociais diversos sobre as mulheres é exatamente a mesma 
coisa que se ouvia ou lia a respeito dos negros, para justificar a escravidão: seres desprovidos de 
razão, destinados apenas ao trabalho, corpos disponíveis para seus senhores, embrutecidos de 
mente e corpo, quase seres não humanos. 

Se, no caso da escravidão, o eixo era a cor da pele, quanto às mulheres o ponto principal é 
a “diferença” de sexo. No século XIX, a linha de argumentação era a classe, pois os mesmos dis-
cursos justificavam a exploração dos operários e das operárias, das crianças de ambos os sexos, 
que trabalhavam 14 horas por dia, afirmando sua inferioridade, o seu lugar “natural”. Mão de obra 
necessária ao progresso, eram colocados por “obra divina” nesta posição, e sua opressão era con-
siderada “natural” para este tipo de humanidade “diferente”. É preciso observar em toda “diferença” 
seu processo de diferenciação, que é sempre histórico e social.

Qualquer ideia de “diferença” supõe algo a que ela se refere. Nada é diferente sozinho, é 
necessário um “referente”, um modelo ao qual se comparar. No caso das sociedades patriarcais, 
o referente geral é o homem, branco, heterossexual, de preferência de uma classe econômica 
superior. 

Em se tratando da “diferença sexual”, porém, qualquer homem se sente e se considera 
superior às mulheres, qualquer homem se acha no direito de se apropriar socialmente de uma ou 
várias mulheres, nas diferentes instituições ou ações que o possibilitam: casamento, prostituição, 
estupro. Este último virou atualmente quase uma instituição, pois é utilizado como arma de guerra, 
acontece em todas as classes sociais e é cada vez mais numeroso: sua banalização o torna qua-
se “normal”. E uma punição legal não afasta a representação patriarcal de que todas as mulheres 
pertencem a todos os homens, a não ser que sejam propriedade de apenas um, no casamento. 
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“Afinal, o que elas estavam fazendo fora de casa, por que usavam roupas provocantes, por 
que não estavam em seu lugar “natural” de esposa, mãe, em casa, por que andavam na rua sozi-
nhas [sem um homem ao lado]?”, estas são as argumentações correntes para tornar culpadas as 
vítimas de violência sexual. O estupro usa o sexo para afirmar o poder do masculino; o prazer do 
estupro, na verdade, é o controle e a dominação.

 “Quando dizem não, querem dizer sim”, “Todas querem isto”, “Bebida e mulher”, estas são 
imagens da apropriação naturalizadas dos corpos femininos, seres sem vontade própria, cujo desti-
no é ou procriar ou dar prazer, de acordo com o imaginário patriarcal. Há uma enorme cumplicidade 
e condescendência entre os homens para justificar atos de violência e de dominação em relação às 
mulheres. Por que nunca se viu um movimento dos homens contra a violência de sexo?

A “diferença dos sexos”, portanto, apesar de existir fisicamente enquanto genitália, não sig-
nifica nada em si, pois todas as pessoas são diferentes entre si; eu sou diferente de mim em rela-
ção a qualquer momento do passado. A ideia de “diferença dos sexos” serve, de fato, para regular, 
domesticar, ordenar a conduta, o comportamento, os limites impostos às mulheres nas formações 
sociais patriarcais. Nesta ideia, está embutida a noção de superioridade masculina, que só existe 
no imaginário patriarcal, e que a instala como referente. Já ouvi argumentos sobre a força e o ta-
manho, para sustentar a superioridade masculina; entretanto, se isto fosse um parâmetro, gorilas e 
ursos seriam superiores a todo homem. 

Por outro lado, a força e o tamanho são relativos à nutrição, à educação, aos comportamen-
tos aceitáveis socialmente para meninas e meninos; as meninas são domesticadas para serem 
frágeis e adotam esta atitude para sua inclusão social; assim, se compararmos a força de uma 
mulher cortadora de cana, endurecida pelo trabalho físico, com a de um professor de filosofia, a 
superioridade masculina ficaria certamente anulada. 

O que existe é uma representação social, uma imagem que identifica o masculino à impor-
tância, à autoridade e ao poder social. E neste sentido, todos os argumentos são utilizáveis para 
isto justificar. Não se dizia antigamente que o cérebro dos homens era maior e por isto eles eram 
mais capazes e inteligentes? Ora, verificou-se que justamente o tamanho relativo do cérebro quan-
to ao corpo era superior nas mulheres. E o argumento foi esquecido rapidamente... 

Felizmente, as ciências, hoje, questionam seus fundamentos e, desta forma, podem-se des-
mascarar os preconceitos que deram origem à inferiorização das mulheres no imaginário patriarcal.
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 Mas, na verdade, é do controle, da dominação e da exclusão simbólica/social das mulheres 
que se trata, enquanto sujeitos políticos, de ação, de razão, de entendimento. Em grande parte dos 
países, elas são excluídas da educação, da produção do saber, dos postos de decisão e de gover-
no, e isto as torna materialmente secundárias. Mesmo nos países onde as mulheres têm seus di-
reitos de cidadania assegurados, participam pouco nas atividades político/econômicas/ decisórias. 
E todas, sem exceção, estão sujeitas à violência doméstica e à violência sexual.

Os feminismos contemporâneos, desde sua propagação em meados do século passado, 
vêm denunciando a divisão binária nas relações sociais e de trabalho: de um lado, o feminino, liga-
do ao domínio doméstico e privado, e do outro, o masculino, ligado ao domínio público, dispondo 
de toda amplitude de ação no social, inclusive de domínio e decisão no doméstico. É assim que as 
feministas criaram estas frases de ordem: “o privado é político” e o “pessoal é político”.

“O privado é político” significa que a própria criação desta divisão é uma atitude política, pois 
diz respeito à constituição hierárquica da sociedade como um todo. Ou seja, é um sistema social 
que, a partir da noção de “público”, atribui toda importância, poder, autoridade, para a esfera do 
masculino; para o feminino, resta o domínio do privado, da família, da reprodução, da domesticida-
de. Ou seja, denuncia as representações e as instituições patriarcais que regem o social e restringe 
as mulheres às funções de seu corpo, seja para procriar, seja para dar satisfação aos desejos e ca-
prichos masculinos. Os feminismos viram e denunciaram neste sistema uma forma de apropriação 
de trabalho feminino sem remuneração e sem reconhecimento social, ao que chamaram de “modo 
de produção doméstico”.

 O sistema patriarcal, portanto, ao estabelecer dois setores no social, estava criando um 
processo de diferenciação sexual, ligado à expressão do “natural”. Ser homem, neste sistema, pas-
sa a ser sinônimo de razão, criação, autoridade, poder, e ser mulher, limitada a seu destino biológi-
co, significa ser mãe, esposa, dedicada, cuidando de todos, das crianças, dos velhos, das famílias, 
dos doentes. Ou, caso recuse estas funções, ela passa a ser considerada prostituta, ou “histérica”, 
ou autoritária, ou masculinizada.

 Ser mulher, em um sistema binário de poder, significa ter um lugar limitado de ação e de 
importância. Portanto, nada tem a ver com uma essência qualquer, com uma “natureza” que a limita 
à esfera de seu útero ou a seu corpo, como horizonte último de seu ser social. Feminino e mascu-
lino, em seus papéis na sociedade, constituem o “sexo social”, ou seja, compõem um conjunto de 
características tratadas em hierarquia, superior/inferior, dominador/dominada.  

Por outro lado, “o pessoal é político” é um alerta para a própria condição de “ser mulher”, para a 
autoimagem, para a conscientização de que “mulher” significa no social ser o contrário de homem, ou 
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seja, desprovida de todos os atributos viris. É um personagem de doação, e dedicação, mas igualmente 
de sedução, capaz de manter e despertar o desejo e responder à sexualidade masculina.

 Esta é a “verdadeira mulher” do mundo patriarcal, sem aspirações próprias, sem autocon-
fiança, sem autoestima, resumida à procriação e à dedicação.  E neste papel está moldada a maio-
ria das mulheres, que não tomam consciência da realidade política dos significados de “diferença 
de sexos”. “Mulher”, no singular, reduz a diversidade das mulheres, seus projetos, possibilidades de 
ser, de agir, a um só modelo, aquele que existe para os outros e pelo olhar de outrem.

De fato, que importa o que os outros pensem ao me olhar e me ver? Que importa que criti-
quem se não tenho filhos ou se não os quero ter? Que me importa se amigos e parentes me julgam, 
se não aceito insultos ou maus-tratos, se denuncio a violência exercida sobre mim ou sobre outras 
mulheres? Esta é uma postura feminista, de afirmação de si, de construção de si, de sujeito político, 
sujeito de ação e de modificação da realidade em que se vive, pois a solidariedade e a autoestima 
são lições dos feminismos.

Mesmo se eu não sou violentada ou insultada, mesmo se não me batem ou me excluem, 
existem milhares de pessoas, chamadas “mulheres”, que sofrem os piores maus-tratos, exatamen-
te por serem mulheres. Mutiladas sexualmente, vendidas, trocadas, impedidas de sair de casa, de 
dirigir, de andar na rua, surradas, exploradas, obrigadas a casar, estupradas, elas são legião pelo 
mundo todo. E a solidariedade feminista deve chegar até elas, mostrar que há uma esperança na 
resistência e na ação.

 
E o patriarcado, este sistema que possibilita todas estas injustiças, sempre existiu? Não.  

Dizer “sempre” em história equivale a invocar um mundo sem relações sociais, um mundo 
estático, onde tudo se formaria da mesma forma, sob o mesmo modelo. Ora, isto é impossível, 
tendo em vista a dinâmica e a versatilidade das relações sociais. O que há é um discurso repetitivo, 
que pretende reconstruir as relações atuais nas quais as mulheres são inferiores e apropriáveis. 
Dizer “sempre” em história é fruto da ignorância ou de má-fé.

Ainda hoje existem formações sociais em que as mulheres não sofrem as injunções do 
patriarcado (na China, entre os povos das ilhas do Pacífico, entre várias tribos indígenas norte-
-americanas); no passado, há numerosos exemplos, como entre os Celtas, os povos minóicos, os 
Germanos, os Pictos (na Escócia de hoje), na Suméria, em Esparta, na Grécia. E mesmo entre os 
indígenas brasileiros, à época da colonização, os homens não possuíam as mulheres e não tinham 
a mesma representação de masculino e feminino que temos hoje. 
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Mas os cursos de história nas universidades, ou os manuais escolares silenciam toda so-
ciedade, toda relação social que não esteja dentro do sistema patriarcal. Mulheres guerreiras, mu-
lheres rainhas, mulheres sujeitos políticos foram apagadas do aprendizado, da memória social e 
histórica, levadas para o domínio da lenda ou do mito. Tais sociedades viriam alterar, perturbar a 
ordem do discurso do pai, do falo, do divino conjugado no masculino. 

Os feminismos, em suas diferentes tendências e expressões, têm algo em comum: transfor-
mar o mundo, modificar as representações, o imaginário social, que faz do feminino presa e troféu 
para o masculino. 

Afinal, tudo que se constrói, pode ser desconstruído.
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Texto 3 - Desigualdade de gênero 

Alinne de Lima Bonetti

“As mulheres e os negros apresentam os maiores níveis de desemprego, sendo as mulhe-
res negras as que se encontram em situação mais precarizada: estas apresentaram uma taxa de 
desemprego de 12,4% em 2007, comparada a 9,4% para as mulheres brancas, 6,7% para os ho-
mens negros e 5,5% para os homens brancos” (Retrato das Desigualdades de Gênero e de Raça, 
Brasília, IPEA, 2008).

O fragmento do texto acima retrata uma séria realidade em nosso país. Por meio dos dados 
sobre desemprego da PNAD 200727, podemos perceber os resultados das desigualdades entre ho-
mens e mulheres e entre brancos/as e negros/as. Neste capítulo, trataremos mais especificamente 
das desigualdades que partem da diferença sexual, denominada de desigualdade de gênero. 

Para começo de conversa, há que se definir o que a palavra gênero, neste contexto, quer 
dizer, para podermos compreender melhor o significado de desigualdade e, em especial, da desi-
gualdade de gênero. 

Para falar de gênero, temos de, necessariamente, falar em feminismo: uma ideologia políti-
ca que se traduz tanto numa produção teórica quanto numa prática, voltadas para o enfrentamento 
da opressão que atinge as mulheres28. 

A categoria teórica e política de gênero surge por volta da década de 1980 justamente da 
pluralidade do feminismo e das formas distintas de compreender a questão das mulheres. A princi-
pal crítica era a de que o feminismo tomava as mulheres como se fossem idênticas, a partir de um 
único modelo de mulher: as brancas, intelectuais, de classes médias e heterossexuais. As mulheres 
negras, as mulheres lésbicas, as mulheres pobres não se sentiam representadas, invisibilizando as 
suas demandas específicas. 

27  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
28  Para saber mais sobre o feminismo, acesse: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000430418
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É aí que a categoria teórica e política de gênero entra em cena, como forma de contemplar a 
diversidade entre as mulheres e também entre as mulheres e os homens. Gênero diz respeito, por-
tanto, às formas como cada sociedade atribui valores distintos às diferenças de sexo. Tais valores 
vão sendo aprendidos e incorporados ao longo de nossa vida no nosso processo de socialização.

Resumindo: Gênero é a construção cultural sobre a diferença sexual. Se sexo diz respeito 
ao macho e à fêmea da espécie humana, porque eles têm corpos diferentes (pênis e vagina), gêne-
ro diz respeito aos valores dados às diferenças sexuais, que variam de sociedade para sociedade 
e dentro da mesma sociedade, nos mostrando que há inúmeras possibilidades de masculinos e 
femininos. 

Esta categoria possui a característica de sempre significar uma relação: todo masculino 
necessita de um feminino para ‘existir’ e vice-versa. E essa relação implica diferenciação: o que é 
ser feminino é tudo aquilo que não é ser masculino e vice-versa. Além disso, ela define diferentes 
expectativas de comportamento para o masculino e para o feminino. 

Estudiosas do tema29 ensinam que a categoria gênero, além de constituir as relações so-
ciais fundadas sobre as diferenças que percebemos entre os sexos, é o primeiro modo de dar 
significado às relações de poder. E sendo assim, ela deve ser compreendida em termos políticos 
e sociais, pois se refere a formas locais e específicas de relações sociais e de produções de desi-
gualdade social. 

O que seria desigualdade aqui? Trata-se do modo como cada sociedade atribui valores às 
diferenças, hierarquizando-as. Ou seja: nem toda a diferença é desigualdade; ela só se torna como 
tal quando a cultura de determinada sociedade trabalha sobre ela. Como consequência, temos que 
o oposto da diferença é a identidade, e o oposto da desigualdade é a igualdade. 

A partir disso, podemos compreender mais facilmente o que quer dizer desigualdade de 
gênero. Toda sociedade tem um sistema que define os padrões e os valores de gênero e de sexu-
alidade, construído de maneira tal que pode transformar as diferenças de gênero e de sexualidade 
em desigualdades, como nos mostram os dados que abrem este texto. 

29  Tais como a historiadora estadunidense Joan Scott, em seu texto “Gênero: uma categoria útil de análise histórica” (1990), e 
a antropóloga estadunidense Michelle Rosaldo, em seu texto “Os usos e abusos da Antropologia” (1995). 
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Antes de prosseguirmos, apenas uma nota sobre a sexualidade. Trata-se, também, de 
uma categoria teórica e política que diz respeito a práticas, comportamentos, concepções, valores 
e formas de experienciar e expressar a vida erótica30. 

Assim, o sistema de valores de gênero e sexualidade que organiza a nossa sociedade é 
entendido, segundo algumas estudiosas31, como definido pela denominada matriz heterossexual 
obrigatória. Esta matriz diz que o que dá significado e valor positivo ao gênero e à sexualidade 
parte do modelo do relacionamento erótico, afetivo e sexual entre sexos diferentes. Tudo que se 
diferencia deste modelo é considerado desviante e abjeto, recebendo um valor negativo. 

Esta matriz se traduz em algumas consequências na nossa vida cotidiana. Cria estereóti-
pos, tais como: os homens devem ser agressivos e fortes para serem viris e as mulheres frágeis, 
doces e indefesas para serem desejáveis; os homens podem exercer livremente o seu desejo se-
xual, já as mulheres necessitam sufocá-lo e demonstrar recato e castidade.

Ainda, a matriz da heterossexualidade obrigatória define e limita as possibilidades de valo-
res atribuídos ao feminino e ao masculino e também as práticas sexuais, estabelecendo aquelas 
que são consideradas “normais” e aquelas que são “anormais”. 

Neste esquema, aqueles considerados mais normais são os casais heterossexuais e os 
homens solteiros; os mais ou menos normais são os casais heterossexuais em uniões consensuais 
e os casais homossexuais monogâmicos; já os considerados anormais são as mulheres “avulsas”, 
os homossexuais “promíscuos”, as transexuais, as travestis e as prostitutas, entre outros exemplos. 

Muitas dessas normas e definições acabam por se traduzir, nas relações sociais cotidianas, 
em forma de preconceitos, discriminações e até mesmo de violências, ao que denominamos de 
sexismo (discriminação com base em desigualdades de gênero) e homofobia (discriminação com 
base em desigualdades da sexualidade).

Com base nestas reflexões, retomemos os dados que iniciam este texto. Como poderemos 
interpretá-los? Quais as razões que explicam o motivo pelo qual as mulheres negras são as que 
apresentam os maiores níveis de desemprego no Brasil, em comparação às mulheres brancas e 
aos homens negros e brancos? 

30  Segundo o filósofo e historiador francês Michel Foucault, em História da Sexualidade – a vontade de saber, e o sociólogo 
estadunidense Jeffrey Weeks, no seu texto “O corpo e a sexualidade” (2001).
31  A filósofa feminista Judith Butler, no seu livro Problema de Gênero (2003), e a antropóloga feminista estadunidense Gayle 
Rubin, nos seus textos “Tráfico de Mulheres” e “Pensando o sexo” (1995).
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Nestas estatísticas, vemos refletidos dois sistemas de produção de desigualdades que são 
predominantes no nosso país: o de gênero e sexualidade e o de raça32. Como já vimos, o sistema 
de valores de gênero e sexualidade na nossa sociedade atribui um valor negativo menor àquilo que 
é considerado feminino, criando discriminação contra as mulheres. 

Esta baixa valorização reflete-se no mercado de trabalho, que exclui as mulheres, em es-
pecial as negras, além de reservar a elas as piores ocupações e postos precários. Este dado é 
alarmante quando percebemos que esta situação é mero resultado do sexismo vigente no Brasil, já 
que são as mulheres aquelas que possuem as melhores taxas de educação. Ou seja, se qualificam 
mais para o trabalho, mas mesmo assim são preteridas em favor dos homens.  

Nem tudo está perdido, pois percebemos que as desigualdades de gênero e de sexualidade 
são frutos de construções sociais que atribuem valores desiguais às diferenças de sexo, elas são 
passíveis de transformação. Assim, há possibilidade de reversão desses sistemas de desigualdade 
de gênero e sexualidade que exclui, segrega e maltrata mulheres e tudo aquilo ligado ao feminino 
na nossa sociedade, podendo reconstruí-los em bases realmente igualitárias.  

32  Idem n.35. 
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Texto 4 - Diversidade sexual 

Melissa Navarro
Tatiana Nascimento

A diversidade sexual, entendida como as várias possibilidades de encontros afetivo-se-
xuais e de identidades de gênero manifestados pelas pessoas, é cercada por estigmas e pela 
desinformação da sociedade. Mas antes de falarmos em diversidade, é importante que esteja bem 
entendida a relação entre sexo e gênero.

Parte do movimento feminista e de mulheres, com apoio das universidades e diversas(os) 
pesquisadoras(os), o sexo se refere a uma realidade biológica (genitais: vagina ou pênis), e o gê-
nero a uma realidade cultural (papéis sociais: feminino ou masculino). O sexo, nessa visão, seria 
a divisão natural, determinada biologicamente, entre fêmeas e machos; já o gênero seria determi-
nado culturalmente, produzido pelas relações sociais (Guia Docente – Vidas Plurais, 2010). Outras 
pessoas, no entanto, definem que é o gênero que antecede o sexo: só entendemos os corpos como 
femininos ou masculinos a partir do que chamamos de vaginas e pênis, porque criamos uma ordem 
social que precisa dessa ordem sexual para funcionar, hierarquizar e oprimir (WITTIG, 1992).

E, se escolhermos uma ou outra definição, chegaremos a uma conclusão comum: as nor-
mas de gênero criam expectativas sociais de conduta, comportamento, vestuário, desejos e orga-
nizam as pessoas de acordo com essas expectativas. Quem não obedece a elas estará sujeita(o) 
à discriminação, à segregação, à violência, e até mesmo à morte.

Além de criar e manter essas divisões entre feminino e masculino, as expectativas dizem que 
o feminino está para o masculino como complementar e opositor, ou seja, as mulheres são as pessoas 
que não são os homens, mas que devem juntar-se (principalmente sexual e afetivamente) a eles, e vice-
-versa. A essa norma específica, dá-se o nome de heterossexualidade. A heterossexualidade é tratada 
como uma tradição “natural” e que “sempre existiu”, e não como mais uma das inúmeras orientações 
afetivo-sexuais humanas. Vamos chamar a essa pretensão de heteronormatividade.

A forma com que se estabelece, como “correta”, “única” e “verdadeira”, exclui e pune outras 
orientações afetivo-sexuais, como as homossexuais e as bissexuais. Mas falar em diversidade 
sexual demanda entender que a heterossexualidade é mais uma possibilidade, não a única, nem 
a correta. Isso nos leva a conhecer e entender melhor as orientações afetivo-sexuais que são tidas 
como “outras”, “diferentes” da hetero. A orientação afetivo-sexual é entendida como “a capacidade 
de cada pessoa de sentir uma profunda atração emocional, afetiva e sexual por pessoas de um 
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gênero diferente do seu, ou de seu mesmo gênero, ou de mais de um gênero, assim como de ter 
relações íntimas e sexuais com essas pessoas” (YOGYAKARTA, 2006, p. 10).

A homossexualidade ou homoafetividade é, então, a orientação afetivo-sexual33 entre 
pessoas do mesmo gênero (ou mesmo sexo), ou seja, homossexuais. Mulheres que casam, ficam 
e/ou fazem sexo com mulheres ou namoram, amam outras mulheres são lésbicas. Homens que 
casam, ficam e/ou fazem sexo com homens ou namoram, amam outros homens são gays. Mulhe-
res que amam, namoram mulheres ou homens ou casam, ficam e fazem sexo com outras mulhe-
res e/ou outros homens são mulheres bissexuais. Homens que amam, namoram homens e/ou 
mulheres ou casam, ficam e fazem sexo com outros homens e/ou outras mulheres são homens 
bissexuais.

É importante lembrar que a orientação afetivo-sexual (os envolvimentos afetivo-sexuais, 
desejados ou realizados com outras pessoas) já foi chamada de “opção”, “preferência” ou “escolha 
sexual”, mas, depois de muitos anos de estudos científicos, pesquisas acadêmicas e práticas hu-
manas, ainda não foi constatada a origem da homossexualidade e nem da heterossexualidade (se 
é de nascença, se é cultural, se é espiritual etc.). Mas dizer que a homossexualidade é uma escolha 
ou opção justificaria violências (“se você escolheu ser assim, escolha ser do outro jeito, senão...”).

A identidade de gênero não está colada à orientação afetivo-sexual. Identidade de gênero 
se relaciona à autopercepção subjetiva e corporal que uma pessoa tem de si. Se uma pessoa nas-
ce com genitália pênis e se sente pertencente ao gênero feminino, e profundamente incomodada, 
infeliz ou insatisfeita com a genitália que tem, a ponto de querer modificar cirurgicamente seu corpo, 
diz-se que ela é uma mulher transexual. Se uma pessoa nasce com genitália pênis e se sente per-
tencente ao gênero feminino, sem sentir profundo desconforto com sua genitália a ponto de pensar 
em modificações cirúrgicas, diz-se que ela é uma mulher travesti.

No Brasil, não há muitos registros de pessoas que se autodeclaram travestis masculinos. 
Em caso de dúvida sobre como se referir à pessoa, pergunte a ela como gostaria de ser chamada. 
Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais têm direito à autodeclaração e à autodetermina-
ção, assim como todas as outras pessoas. 

33  Preferimos o uso de orientação afetivo-sexual no lugar de orientação sexual como forma de questionar o estereótipo de que 
pessoas homossexuais só pensam em sexo o tempo todo (estigma da promiscuidade). Por isso também usamos, muitas vezes, o 
termo “homoafetividade”. Ainda sobre o estigma da promiscuidade, é importante lembrar que pessoas bissexuais não são, neces-
sariamente, pessoas que fazem sexo simultaneamente com pessoas de vários gêneros.
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A orientação sexual e identidade de gênero autodefinidas por cada pessoa cons-
tituem parte essencial de sua personalidade e um dos aspectos mais básicos de 
sua autodeterminação, dignidade e liberdade. Nenhuma pessoa deverá ser for-
çada a se submeter a procedimentos médicos, inclusive cirurgia de mudança de 
sexo, esterilização ou terapia hormonal, como requisito para o reconhecimento 
legal de sua identidade de gênero. Nenhum status, como casamento ou status 
parental, pode ser invocado para evitar o reconhecimento legal da identidade de 
gênero de uma pessoa. Nenhuma pessoa deve ser submetida a pressões para 
esconder, reprimir ou negar sua orientação sexual ou identidade de gênero (YO-
GYAKARTA, 2006, p. 13-14).

  Homens transexuais são, então, pessoas nascidas com genitália entendida como feminina 
(vagina), mas que experimentam profundo desconforto, inadequação e até infelicidade com isso, 
porque se sentem pertencentes ao gênero feminino. E um homem transexual pode ser heterosse-
xual (se se envolve afetivo-sexualmente com mulheres), homossexual (se se envolve com outros 
homens) ou bissexual (se se envolve com outros homens ou com mulheres). Da mesma forma, 
mulheres transexuais e travestis podem ser lésbicas, heterossexuais ou bissexuais.

Há também pessoas queer e intersexuais (ou intersex). Queer (pronuncia-se “cúir”). No 
entanto, a partir dos anos 1990, foi retomado por pessoas LGBT ou que se sentem fora das classi-
ficações da heteronormatividade. Queer é, portanto, uma identidade de gênero política. Já intersex, 
conhecido antigamente como hermafrodita, é a pessoa que apresenta genitália ambígua (não pode 
ser classificada como vagina ou pênis simplesmente). Pode haver mais pessoas intersex do que 
imaginamos; no entanto, tão logo as crianças nascem, equipes médicas realizam cirurgias de “cor-
reção” sem ao menos comunicar às mães, às famílias – uma grave violação de direitos sexuais. Um 
filme muito interessante sobre essa temática é o XXY, dirigido por Lúcia Puenzo (Argentina, 2007).

Por uma necessidade política de enfrentar o preconceito heteronormativo, o movimento po-
lítico junta as bandeiras pela expressão livre da identidade de gênero e da orientação afetivo-sexual 
em uma bandeira: LGBT – lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. A luta pelo direito de 
existência, visibilidade e garantia de direitos humanos a toda essa diversidade é uma luta contra 
as homofobias (preconceito – aversão, ódio, violência – contra a homossexualidade e contra os 
homossexuais), que também têm termos específicos quando atingem sujeitos sociais específicos: 
lesbofobia é preconceito contra mulheres lésbicas; transfobia é preconceito contra transexuais; tra-
vestifobia é preconceito contra travestis; bifobia é preconceito contra bissexuais. 

Atingidas pelo preconceito, pessoas LGBT são mortas, humilhadas, violadas, estupradas, 
maltratadas, exploradas, expulsas da escola, condenadas à clandestinidade e aos subempregos, 
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impedidas de acessar os serviços de saúde ou constituir patrimônio com seus pares, aniquiladas, 
silenciadas. Reconhecer todas as possibilidades de vivência e expressão das identidades de gê-
nero e sexualidades é aceitar a diversidade sexual da humanidade, contribuindo, assim, para a 
construção de uma sociedade mais justa, diversa, igualitária e livre. 

A homossexualidade é uma realidade em muitas sociedades, inclusive não humanas (há 
várias espécies de animais que praticam a homossexualidade), e existe há tanto tempo quanto a 
heterossexualidade. A ideia ocidental de que é pecado, erro, desvio, crime ou doença é relativa-
mente recente, e se relaciona a fundamentalismos religiosos e culturais. No entanto, nem todas 
as religiões são contra a homossexualidade, e há estudos de teólogos(as) que apontam não ser 
a Bíblia cristã uma fonte de preconceito contra homossexuais. Uma sugestão de leitura sobre o 
tema é O que a Bíblia realmente diz sobre a homossexualidade, do padre católico Daniel Helminiak 
(Edições GLS, 1998).

Em relação à homossexualidade, é importante ressaltar que:

Não é doença – As principais organizações mundiais de saúde não consideram a ho-
mossexualidade uma doença, distúrbio ou perversão. No Brasil, em 1985, o Conselho Federal de 
Psicologia deixou de considerar a homossexualidade um desvio sexual, proibindo também que 
psicólogas(os) tratem e/ou curem a homossexualidade. O sufixo ‘ismo’ é usado em português para 
indicar um conjunto de crenças ou de regras, ou o pertencimento a uma escola de pensamento, 
religião ou movimento político (por exemplo: marxismo, feminismo); no contexto médico, o sufixo 
‘ismo’ sugere uma patologia (ex: autismo).  Por isso a militância LGBT tem trabalhado para cons-
cientizar a sociedade ao uso correto do termo homossexualidade, que denota qualidade, caracte-
rística, e não doença.

Não é ilegal – Não há nenhuma proibição, condenação ou leis anti-homossexuais no Brasil, 
o que é ilegal é a forma com que algumas pessoas discriminam outras pessoas em virtude de sua 
sexualidade.

Não é uma opção – Ser homossexual não é uma opção, ninguém opta ser discriminada(o) 
por ser o que se é. A homossexualidade é uma das diversas formas de expressão da humanidade.
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Texto 14 - O GAPA-BA e abordagem teórico-prática da 
diversidade sexual

Carolina Grant
Oséias Cerqueira dos Santos

 A epidemia de AIDS é um dos mais complexos fenômenos que atingiu a humanidade 
nas últimas décadas. Ela traz à tona debates sobre a sexualidade humana na sua mais ampla 
acepção tanto para a sociedade como para quem trabalha no enfrentamento da epidemia com 
públicos vulneráveis e/ou afetados (in) diretamente por ela.

 Indivíduos pertencentes a grupos, religiões, orientação sexual e identidade mais variados 
adentram a porta do GAPA BAHIA e trazem consigo histórias, conflitos e contribuições que são 
incorporadas ao escopo de atuação e histórico da instituição.  Dessa forma, ao longo de mais de 
duas décadas de atuação, o trabalho institucional em resposta à epidemia de HIV/AIDS gerou 
acúmulo prático e teórico sobre a diversidade sexual, inclusive sobre transexualidade que será o 
foco de abordagem do presente trabalho.

@Transexual: que ser é este?

A transexualidade tem sido definida, seguindo a linha de raciocínio da doutrina médica ma-
joritária, como um tipo de transtorno psíquico, identificado, na Classificação Internacional de Doen-
ças (CID), pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como transtorno de identidade de gênero, 
amplamente conhecido como transexualismo. 

A transexualidade é considerada um fenômeno complexo. Em linhas gerais, ca-
racteriza-se pelo sentimento intenso de não pertencimento ao sexo anatômico, 
sem a manifestação de distúrbios delirantes e sem bases orgânicas (como o her-
mafroditismo ou qualquer outra anomalia endócrina) (CASTEL, 2001, p. 77). 

Pode-se dizer que a fundamentação deste fenômeno na atualidade está baseada 
em dois dispositivos distintos. O primeiro diz respeito ao avanço da biomedicina na 
segunda metade do século passado – principalmente no que se refere ao aprimo-
ramento das técnicas cirúrgicas e ao progresso da terapia hormonal –, que faz do 
desejo de “adequação” sexual uma possibilidade concreta. O segundo concerne 
à forte influência da sexologia na construção da noção de “identidade de gênero” 
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como sendo uma “construção sociocultural”, independente do sexo natural ou bio-
lógico (ARAN, 2008, p. 50).

Nesta perspectiva, haveria um antagonismo entre o sexo biológico e a identidade de gênero 
do(a) transexual, que o(a) faria pleitear a realização da cirurgia de intervenção para que pudesse 
possuir apenas uma identidade sexual, conciliando aquela imposta pelo seu corpo (biológica) à que 
acredita ter (psicológica).

Assim, o(a) transexual é visto como um indivíduo que possui um transtorno, uma patologia 
que faz com que apresente identidade de gênero diversa daquela determinada pelo seu sexo de 
nascimento. Para sanar o transtorno, seria necessária então a intervenção cirúrgica para a reade-
quação do sexo biológico ao sexo psicológico/identidade de gênero, a chamada cirurgia de trans-
genitalização ou mudança de sexo.

É comum a associação entre transexualidade e mudança de sexo. A transexualidade é 
um fenômeno anterior e que pode gerar a mudança de sexo, mas que existe independente deste. 
Abrindo a possibilidade de uma categorização em transexual operado(a) e não operado(a).

Outra questão importante é pensar que a transexualidade pode existir em indivíduos que nas-
ceram com sexo biológico masculino ou feminino. Assim, se um indivíduo nascer com o sexo biológico 
masculino e tem a sensação de pertencimento (identidade de gênero) ao sexo feminino, estamos diante 
de um transexual feminino; se, ao contrário, temos um indivíduo com sexo biológico feminino e que tem 
a sensação de pertencimento ao sexo masculino, estamos diante do transexual masculino. 

No campo da bioética médica, a chamada cirurgia de transgenitalização, de acordo com 
Tereza Rodrigues Vieira, já encontra respaldo legal (RES/CFM n. 1.482/1997) e arcabouço teórico-
-científico e médico (diagnóstico) relativamente consolidado, capaz de garantir a segurança da 
decisão em proceder-se à intervenção cirúrgica para a mudança do sexo biológico do(a) transexual. 

A “mudança de sexo”, então, é realizada através de extensas intervenções cirúrgicas, com 
a ablação de órgãos – pênis, mama, útero, ovários –, reconstrução de uma nova genitália e trata-
mento hormonal para a transformação dos caracteres sexuais secundários:

Com efeito, a solução face ao diagnóstico da disforia de gênero, já pacífica no 
campo ético, está se pacificando no plano da jurisprudência brasileira, de modo 
que a “controvérsia acerca da licitude das intervenções químicas ou cirúrgicas 
realizadas em transexuais verdadeiros parece ultrapassada, pelo menos no que 
concerne à doutrina especializada” (VIEIRA, 2003). 
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O primeiro ponto polêmico em termos éticos e legais acerca da cirurgia de transgenitaliza-
ção diz respeito aos limites e às possibilidades de disposição sobre o próprio corpo e o princípio 
jurídico da indisponibilidade sobre o corpo e/ou intangibilidade da pessoa, não obstante, a própria 
resolução do Conselho Federal de Medicina. 

Se já é ponto pacífico a possibilidade de intervenção cirúrgica do(a) transexual, outro ponto 
ainda carece de reflexões: o fato de que a abordagem da transexualidade pela medicina (aborda-
gem preliminar ou complementar à jurídica) perpassa, necessária e obrigatoriamente, por um diag-
nóstico com pretensões exaustivas de certeza e segurança quanto à identificação do perfil do(a) 
transexual, enquanto portador de um suposto transtorno de identidade de gênero.

[...] Para o diagnóstico do transexualismo deve o médico afastar as possíveis causas 
biológicas da doença, diferenciar transexuais, travestis, homossexuais e intersexuais, 
e identificar o verdadeiro transexual, pois somente os casos de transexualismo, e de 
intersexualidade, são considerados justificações médicas capazes de legitimar, ética 
e juridicamente as transformações corporais necessárias para a alteração do sexo 
anatômico. [...].

Constata-se que o diagnóstico diferencial busca identificar o verdadeiro transexu-
al, através da confirmação do desejo expresso da pessoa candidata de eliminar 
seus genitais e construir uma nova genitália, e ainda diferenciá-los dos travestis, 
homossexuais e intersexuais. [...] Nesse sentido, alguém que deseje transformar 
seus caracteres sexuais secundários, exceto sua genitália, ou que na interpreta-
ção seja considerado como homossexual, não é considerado um verdadeiro tran-
sexual, e, portanto, não deve ter acesso à terapia, considerando que a norma 
médica não oferece alternativas de escolha para o paciente aderir, ou não, ao 
tratamento proposto (VENTURA, 2007, p. 148-149).

Ou seja, para a realização da cirurgia de mudança de sexo, é imprescindível, conforme a 
RES/CFM n. 1.482/1997 e de acordo com praticamente toda a doutrina médico-jurídica, a identifi-
cação, no indivíduo pleiteante, do verdadeiro transexual – aquele que atende a todos os requisitos 
psicopatológicos exigidos para o enquadramento no conceito/categoria médica: transexual.

Neste aspecto, insere-se o trabalho desenvolvido pela socióloga Berenice Bento34, que, em 
sua tese de doutorado, trouxe as inovadoras construções da teoria Queer – em termos de identida-
de de gênero – para o campo de discussão acerca da transexualidade, abordada sob a ótica das 
questões de gênero, e não mais como transtorno psicopatológico.

34  Doutora pela UnB.
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 É nesta perspectiva que Berenice Bento adota, como objetivos centrais da sua obra, a des-
construção do(a) transexual universal (“transexual de verdade”) e a despatologização desta experiência. 

Nesse contexto, apontar como as instituições sociais e os protocolos médicos, por exemplo, 
são tecnologias discursivas que alcançam toda a sua eficácia quando um sujeito olha ao seu redor e 
conclui: ‘eu sou um anormal’. O sujeito localiza suas dores exclusivamente em sua subjetividade, não 
conseguindo perceber os dispositivos sociais que atuam na produção dessa verdade/lugar.

A despatologização da transexualidade significa politizar o debate, compreender 
como o poder da medicalização/biologização das condutas sexuais e dos gêneros 
ressignifica o pecaminoso no anormal, deslocando o foco de análise do indivíduo 
para as relações hegemônicas de poder, as quais constroem o normal e o patoló-
gico. (BENTO, 2006, p. 14).

A dicotomia natureza (corpo) versus cultura (gênero) não tem sentido, pois não existe um 
corpo anterior à cultura; ao contrário, ele é fabricado por tecnologias precisas. O corpo-sexuado (o 
corpo-homem e o corpo-mulher) que dá inteligibilidade aos gêneros encontra na experiência tran-
sexual seus próprios limites discursivos, uma vez que aqui o gênero significará o corpo, revertendo 
um dos pilares de sustentação das normas de gênero. Ao realizar tal inversão, deparamo-nos com 
outra “revelação”: a de que o corpo tem sido desde sempre gênero e que, portanto, não existe uma 
essência interior e anterior aos gêneros. 

Parece-nos que a abordagem patológica recai sobre a dificuldade de ultrapassar os limites es-
tabelecidos pelo modelo heteronormativo que pré-julga como normal a imposição biológica do sexo. 

Ao colocarmos em xeque as premissas da categorização do/a transexual enquanto porta-
dor de um distúrbio mental – passível de ser identificado com plena segurança e com pretensões 
questionáveis de cientificidade –, estamos problematizando a relação dicotômica e determinista en-
tre corpo e gênero e abrindo espaços para outros níveis constitutivos da identidade, que se liberam 

para compor arranjos múltiplos fora do referente binário [masculino e feminino] dos corpos.
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Texto 6 - Mulheres negras e empoderamento
  

Lia Maria dos Santos de Deus

A ordem do dia era o silêncio, emanando e rodeando o assunto. Alguns dos silên-
cios foram rompidos, outros mantidos por autores que viveram e conviveram com 
as estratégias civilizatórias. A mim, o que interessa são as estratégias para romper 
com isso. 

  (MORRISON, 1992, p. 33).

Cuidar faz parte talvez de nossas práticas sociais mais repetitivas, mas de quem cuida-
mos? Cuidar de si é o melhor cuidado com o próximo. Se construirmos um autoconceito positivo, 
auxiliamos outras tantas mulheres a nos verem como espelho para a reconstrução ou percepção 
de suas identidades. Para falar de nós mesmas, temos que aprender a nos amar e desaprender o 
ódio ensinado pelas práticas escravocratas, pela ditadura do padrão de beleza pressuposto, pelos 
estereótipos e pelas violências naturalizadas. 

Construir um autoconceito positivo é contrapor desigualdades raciais que nos impedem de 
acreditar que temos uma diversidade de direitos a serem valorizados e praticados, desde direitos 
econômicos, educacionais, jurídicos, sexuais, religiosos, entre tantos. 

É nesta sorte de diversidades que devemos despertar a nossa autoadmiração, o que há 
tempos não nos era permitido: considerar-se bela, respeitável, admirável, confiável, inteligente e 
capaz de amar nossa imagem e semelhança, no sentido mais amplo do amor, o prazer de se sentir 
orgulhosa de nossas identidades de mulher negra e da prática da nossa negritude. 

Este processo depende da maneira como percebemos a nossa vida e de como escolhemos 
nos colocar frente às adversidades e às violências que vivenciamos.

Nós, mulheres negras, somos responsáveis por reconstruir nossa própria imagem, nos-
sa fala e nossa prática, somos responsáveis por construir um amor e/ou um autocuidado que 
seja maior por nós mesmas. Reconstruindo, assim, a possibilidade de dialogar com nossas(os)  
interlocutoras(es) de maneira a apresentar, reivindicar e multiplicar boas práticas sociais que pos-
sam servir para monitorar políticas públicas para a humanização dos nossos direitos. Sobre a raiz 
deste protagonismo, podemos nos inspirar em Sueli Carneiro (2005), que nos suscita o desejo de 
liberdade e resgate da nossa humanidade, desenhando novos cenários e perspectivas, em que se 
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perceba a justiça social para as mulheres negras como parâmetros inegociáveis na construção de 
um novo mundo.

Sendo assim, urge a necessidade de se construir uma postura empoderada. A construção 
de um autoconceito positivo passa por algumas etapas de cunho individual e coletivo. O confronto 
com o espelho deve ser paulatino e constante no sentido de superar as vozes depreciativas e pe-
jorativas ao entendimento do que é ser negra em um país racista. 

A reflexão que aqui se propõe é a substituição da assimilação acrítica da história pela va-
lorização da história e cultura, que constituem a identidade corporal e social da população negra. 
Dessa forma, trabalhar o empoderamento das mulheres negras perpassa também por resgatar 
referências históricas que constituem uma trajetória de luta e contraposição de espaços de invisibi-
lidade, opressão e desigualdade. 

Estamos falando então de mulheres negras ícones nacionais, como Aqualtune, Acotirene, 
Xica da Silva, Luíza Mahin, Carolina de Jesus, Lélia González, Mãe Menininha do Gantois, entre 
tantas outras lideranças sociais que abrilhantam o orgulho de nossa negritude.

Paralelo a esse resgate histórico e cultural, é importante a apropriação desse espaço de 
transformação, onde mulheres negras não mais serão atoras35 de uma sociedade desigual, e sim 
protagonistas de uma sociedade em vias de constituir relações mais humanitárias, mais respeito-
sas e de equidade de direitos entre mulheres, homens, negros e não negros, para além de todas 
as nossas outras identidades. 

Para concluir, é importante tratar as identidades de uma perspectiva interseccionalizada, 
em que as identidades se sobrepõem, se entrecruzam e se acumulam.

O reconhecimento da violência contra as mulheres enquanto processo social e sistêmico 
tem possibilitado políticas direcionadas a minorias representativas de poder social, o que resulta 
em um desenvolvimento intelectual a reflexões em torno de justiça social para o empoderamento 
de oprimidas para a reconstrução social. Kimberlé Crenshaw (1994) sugere-nos o termo intersec-
cionalidade, para defendermos o acúmulo de diversas identidades nas quais as categorias de raça 
e gênero interagem-se para moldar a múltipla experiência de ser mulher negra.

35  V. nota 6.
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Somos múltiplas em número e em nossas identidades, assim, o que se pretende é iniciar 
uma proposta política inovadora, sem excluir outras questões raciais e de gênero, tais como: classe 
e sexualidade.

Este olhar é importante, porque ser mulher negra e vivenciar desigualdades significa pensar 
em diversas formas de empoderamento identitário, por exemplo: ser uma mulher negra periférica 
e perceber-se guerreira. Ser uma mulher negra lésbica e perceber-se amorosa. Ser uma mulher 
negra candomblecista e perceber-se religiosa. Ser uma mulher negra burguesa e perceber-se con-
quistadora. Ser uma mulher negra cadeirante e perceber-se vitoriosa. Enfim, ser mulher negra e 
ter orgulho se suas múltiplas identidades significam o gozo pleno de seus direitos de humanidade, 
respeitando as diferenças que nos unem neste recorte de gênero e raça.   

Não há uma fórmula ou receita ideal para combater as desigualdades raciais, entretanto, 
nos é possível construir práticas antipreconceituosas, que respeitem as diferenças de gênero e de 
raça, no intuito de garantir o pleno exercício da humanidade das mulheres negras. Sendo assim, 
do protagonismo de mulheres negras é também a garantia de direitos humanos ou a garantia de 
humanidade, visibilidade, afeto e respeito frente ao protagonismo de sua própria história. 
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Texto 7 - A luta das mulheres contra a
desigualdade é uma luta contra o capitalismo!

Fernanda Ferreira
Michelli Costa

Débora Magalhães

Falar em desigualdade social significa falar da desigualdade vivida pelas mulheres na so-
ciedade patriarcal e capitalista em que vivemos. A forma de produzir a vida de uma determinada 
sociedade determina suas relações de produção e suas relações sociais, assim como seus valores 
e sua moral. No capitalismo, a lógica de acumulação e de lucro faz com que todas as relações 
estejam submetidas aos interesses daqueles que expropriam coletivamente para se apropriarem 
individualmente. Nessas relações sociais capitalistas, o patriarcado expressa-se como um sistema 
de dominação dos homens sobre as mulheres, de forma que permite, por meio da cultura, naturali-
zar a desigualdade de gênero, ou seja, torná-la comum e banal na sociedade.

A sociedade capitalista, para manter sua dominação, beneficia-se do patriarcado, instituin-
do como pilar da exploração a divisão sexual do trabalho. Essa sociedade separa e hierarquiza a 
produção e a reprodução, explorando diferenciadamente as mulheres no mercado de trabalho. Às 
mulheres caberá o trabalho de reprodução, como realizar trabalhos domésticos, do cuidado e da 
educação gratuitamente; e aos homens, vender sua força de trabalho como assalariado. Atribuindo 
o trabalho do mundo privado às mulheres e o trabalho do mundo público aos homens. Essa divisão 
parte do pressuposto de que o trabalho feminino é uma habilidade, um dom ou talento natural, de 
forma que é desvalorizado e, muitas vezes, invisível.

Isso não significa, contudo, que as mulheres não participem do mundo produtivo. Grande 
parte das mulheres, desde o início da industrialização, trabalhava também fora de casa, entretan-
to, seus salários eram menores em comparação ao dos homens.  Ainda hoje se pode observar o 
mesmo fenômeno: “permanece a desigualdade salarial: mulheres recebendo em média 70% dos 
rendimentos recebidos pelos homens e as mulheres negras recebendo em média 50% dos rendi-
mentos das mulheres brancas” (MMM, 2008).



116

Introdução Crítica ao Direito das Mulheres

A diferença salarial entre mulheres e homens dá-se pela discriminação direta e indireta. Apesar 
de muitas mulheres ocuparem cargos de vida pública, exercem profissões marcadas pelos trabalhos de 
cuidado e educação e são mal remuneradas justamente por serem exercidas pelas mulheres.

Quase metade das trabalhadoras brasileiras está no setor de educação, saúde e 
serviços sociais, 17% das trabalhadoras brasileiras são empregadas domésticas. 
As habilidades que as mulheres adquirem ao longo de sua socialização de gênero 
(destreza manual, paciência, capacidade de suportar atividades repetitivas) são 
aproveitadas no mercado de trabalho, mas não são bem remuneradas. […] o fato 
de as mulheres serem responsáveis pelo cuidado da casa, das/os filhas/os, do-
entes e idosas/os limita suas possibilidades no mercado de trabalho (MMM, 2008, 
p. 22).

A exclusividade da responsabilidade doméstica faz com que as mulheres tenham que se 
desdobrar em uma tripla jornada de trabalho, o que impede uma condição igual da mulher em seu 
trabalho, em sua qualificação profissional e em sua vida social como um todo.

Percebemos que somos criadas numa cultura que isola as mulheres, tanto em razão do 
mundo doméstico, como em razão do individualismo contemporâneo, que afasta as pessoas, a 
ponto de não se conhecer hoje em dia nem a própria vizinha. Além disso, ainda se tem a ideia de 
que mesmo sua melhor amiga tem inveja de você, o que é algo perverso, que mexe muito com as 
possibilidades de confiança e admiração que podem existir. Por esse contexto de afastar mulheres 
umas das outras é que a criação, permanência e estímulo às redes de mulheres são ações que em 
geral trazem frutos “bons” à vida dessas mulheres, pois fortalece sua visão sobre si mesma, por 
meio da valorização de atividades tidas como naturais de mulher (como: cuidado de crianças, ido-
sas, doentes, cuidados domésticos), e percepção de que na realidade esses trabalhos sustentam 
todos os outros.

Hoje, muitas mulheres ocupam cargos de vida pública, contudo, estão marcadas pelo papel 
do cuidado como já dito anteriormente, como demonstram as profissões tipicamente femininas: 
professora, babá, empregada doméstica, enfermeira, tipicamente mais desvalorizadas do que en-
genheiros, médicos, advogados, que têm uma tradição de profissões masculinas. Tudo isso ilustra 
a grande divisão sexual do trabalho, que não é tão somente uma consequência da distribuição do 
trabalho por ramos ou setores de atividades, senão também o princípio organizador da desigualda-
de no trabalho (KERGOAT apud HIRATA, 2002).

O capitalismo, pois, colocou o cuidado, a reprodução e a sustentabilidade da vida humana 
como responsabilidade exclusiva das mulheres dentro da família. Nem o Estado, nem os homens 
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assumem essa tarefa, que tenta se mostrar como naturalizada, como um “dom” das mulheres. Um 
estudo publicado pela MMM (2008) mostra que, das mulheres ocupadas, 91,3% realizam afazeres 
domésticos, dedicando em média 22 horas semanais a essas atividades; e dos homens ocupados, 
apenas 46% tinham alguma tarefa doméstica e gastavam 9,9 horas por semana com essas tarefas. 
Para se ter uma ideia dessa tentativa de invisibilizar o trabalho doméstico, dados de um estudo da 
Universidade Fluminense, em 2005, calcularam o valor desse trabalho, se fosse pago a uma em-
pregada doméstica, esse valor equivaleria a 12,5% do PIB, cerca de 225,4 bilhões de reais por ano.

Isso ajuda a entender por que não é de interesse do Estado oferecer políticas sociais, mes-
mo para serviços que são de interesse de toda a sociedade e que não é obrigação ou talento das 
mulheres, mas uma necessidade social, como: lavanderias públicas, restaurantes comunitários, 
creches etc. Por exemplo, as trabalhadoras domésticas dedicam seu dia ao cuidado de roupas, 
casa, comida (e quem sabe crianças, cachorro, pagar contas) de outra pessoa, enquanto a pia 
da casa onde ela trabalha está sendo lavada por ela, provavelmente, seus filhos estão em casa 
sozinhos, responsáveis pelo cuidado da casa. É indiscutível que uma mulher que trabalhe fora de 
casa precise de alguém para ajudar a cuidar da casa e das crianças, por isso ela precisa principal-
mente do pai ou do companheiro e de políticas públicas. É necessário que o trabalho doméstico 
seja socializado em toda a sociedade e que o Estado assuma sua responsabilidade na reprodução 
da vida. 

Ainda hoje, sob políticas do modelo neoliberal de desenvolvimento iniciado no final dos anos 
1980 no Brasil, há uma grande redução do Estado, no que toca ao provimento de políticas sociais – 
o chamado Estado mínimo para que o recurso estatal seja utilizado para pagamento de dívida públi-
ca, principalmente em período de crise econômica. Com a redução do Estado, o serviço que deve 
ser oferecido por ele é terceirizado para entidades não governamentais e mesmo para as famílias 
proverem os direitos sociais básicos. São as políticas familistas. Um exemplo dessas políticas são 
os programas comunitários, as contrapartidas estabelecidas pelos programas de transferência de 
renda, como o Bolsa Família, em que a família também é responsável pelo controle da saúde de 
toda a família, pelo bom desenvolvimento escolar, pela vacinação e pelas atividades, sob um dis-
curso moral que reforça o maternalismo. Além disso, muitos programas sociais para a maioria das 
mulheres negras fazem uma formação do que deve ser boa mãe, como deve manter a família. Tudo 
isso como uma forma de trazer as mulheres para seu lugar de excelência no capitalismo: o privado.

No caso do DF, a ausência de políticas públicas que ofereçam creches nas cidades, resul-
tado das políticas neoliberais, repercute diretamente na vida das mulheres, pois o trabalho não rea-
lizado pelo Estado, por meio dos serviços públicos de educação e saúde, é assumido basicamente 
pelas mulheres do lar, que passam a ocupar mais horas diárias na reprodução doméstica, impedin-
do que tenham acesso ao mercado de trabalho formal e saiam do desemprego, ou mesmo que se 
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dediquem a outras atividades de seu interesse e afinidades, restringindo-as ao espaço privado e à 
rotina dos afazeres, o que constitui a rotina da clausura.

Podemos afirmar que hoje a maioria das mulheres, principalmente as negras, está no tra-
balho informal, ou seja, desempregadas. As desigualdades na vida das mulheres também são 
somadas às desigualdades que sofrem por outros aspectos igualmente determinantes da nossa 
sociedade: mulheres negras, mulheres da periferia, mulheres rurais, mulheres lésbicas, mulheres 
em situação de rua, mulheres com deficiência e todos os outros contextos que, numa sociedade de 
normas, afastam da norma alguma mulher.

As mulheres lutam pela autonomia, pelo fim da violência sobre seus corpos, pelas creches 
públicas, e tudo isso nos mostra que a luta das mulheres é também uma associação de mulheres, 
uma rede de discussões/ações/cuidados/empoderamento. Mulheres juntas, discutindo sobre suas 
vidas desde sempre nas cozinhas, nos leitos de rio, lavando roupas, no cuidado das crianças, aca-
bam estabelecendo entre si momentos de trocas de experiências. Essas conversas podem enco-
rajar alguma delas a falar “não” ou inspirar alguma outra a sair de uma situação de violência, essas 
conversas também podem ser o ponto de partida de correr atrás de uma política pública.

Assim, a luta contra a desigualdade social é uma luta das mulheres contra a pressão pa-
triarcal e contra o capitalismo. Só é possível a superação da desigualdade de gênero, superando a 
divisão sexual do trabalho e, portanto, do capital.
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Texto 8 - Diversidade Religiosa 

Marga Janete Ströher

A comunidade humana é ricamente composta pela diversidade. O Brasil é conhecido como 
um país da pluralidade em vários aspectos, sejam estes culturais, étnicos, religiosos ou da pró-
pria biodiversidade. A diversidade é um traço característico de nossa sociedade, pela presença da 
diversidade étnico-racial de índios, negros e migrantes de diversos países, cuja herança cultural 
manifesta-se também na religiosidade do povo brasileiro.

Precisamos aprender a conviver com a diversidade, reconhecendo que existem pessoas e 
grupos que são diferentes entre si e que possuem os mesmos direitos. A convivência em uma so-
ciedade democrática depende da aceitação da realidade de que compomos uma totalidade social 
plural e que numa democracia há questões inegociáveis: o respeito à diferença, à diversidade e aos 
direitos humanos.

No Brasil, convivem diferentes expressões religiosas que enriquecem nossa diversidade e 
mostram que é possível conviver em paz com diferentes comunidades religiosas, inclusive, com as 
pessoas que não professam alguma religião. Contudo, não podemos omitir a memória de que, ao 
longo do processo de colonização e até a contemporaneidade, essa diversidade também se cons-
truiu sob desrespeito, violência e intolerância religiosa.

Embora de forma não declarada publicamente ou não divulgada, há problemas de con-
vivência inter-religiosa na sociedade brasileira e não é raro presenciar manifestações de desres-
peito e violação dos direitos dos que professam religiões não reconhecidas ou consideradas não 
legítimas por um determinado grupo religioso. Assim, ocorre o desrespeito à liberdade religiosa. A 
liberdade de crença e culto é assegurada pela Constituição Brasileira: “É inviolável a liberdade de 
consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias”. (Constituição da República Federa-
tiva do Brasil, art. 5o, VI).

Isso significa que cada cidadã e cidadão brasileiro têm a liberdade de escolher a religião 
que queiram seguir ou não escolher seguir nenhuma religião. Portanto, muçulmanos, cristãos, bu-
distas, judeus, pessoas de umbanda ou candomblé e demais religiões e até as pessoas que não 
professam crença alguma têm o mesmo direito de manifestar sua fé ou não, formando a diversida-
de religiosa do país.
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A liberdade individual requer respeito à liberdade das outras pessoas. Se o Brasil serve 
como exemplo de nação em que convivem diferentes comunidades religiosas, ao mesmo tempo 
ele também convive com manifestações de desrespeito, violência e intolerância religiosa. E as pes-
soas que decidiram não seguir uma religião também são discriminadas, como se tivessem menos 
dignidade do que as que seguem uma fé religiosa. Há, portanto, uma violação dos direitos humanos 
e o descumprimento da Constituição.

O respeito à diversidade religiosa implica a aceitação de que as pessoas têm visões de 
mundo e culturas diferentes. O respeito à diversidade começa por considerar a diferença como 
parte da realidade humana e perpassa o aprendizado de superação dos preconceitos, discrimina-
ções e intolerâncias contra as pessoas que destoam do que está normatizado como sendo valor 
universal, quando, na verdade, responde apenas a um grupo religioso. 

A liberdade religiosa não dá o direito de se sobrepor sobre as demais religiões, como se a 
escolha individual fosse a única verdade religiosa possível e que a escolha das demais pessoas 
fosse menos importante. Também se confunde liberdade religiosa com liberdade de conversão a 
qualquer custo, ocorrendo o proselitismo, ou seja, trazer a outra pessoa para uma religião que pri-
mariamente não lhe pertence.

O Brasil é um Estado laico, assegurado pela Constituição. Isso significa que o Estado não 
deve estabelecer preferências ou privilégios a alguma religião, mas garantir que todas as religiões 
possam conviver em igualdade, que as escolhas individuais sejam respeitadas e que ninguém seja 
perseguido ou discriminado por sua crença e que o espaço público seja assegurado como espaço 
de todos e todas. Estado laico não significa Estado ateu ou intolerante à liberdade religiosa, mas a 
laicidade do Estado permite que cada pessoa decida se quer ou não seguir alguma crença religiosa.

O Estado brasileiro tem o dever de tratar com igualdade as diferentes religiões e cren-
ças, não podendo interferir na formação espiritual e na crença em particular, pois a fé pertence 
ao espaço privado. Contudo, se o Estado não pode interferir no interior dos sistemas de fé das 
comunidades religiosas, também não poderá permitir a violação dos direitos humanos, mesmo que 
fundamentados em alguma convicção em particular. A busca pelo respeito à liberdade de religião e 
de culto e ao reconhecimento da diversidade religiosa a partir dos parâmetros dos direitos humanos 
torna-se um desafio cotidiano.

Cada religião também é desafiada a refletir de que maneira tem usufruído do direito à liberdade 
religiosa e a fazer uma avaliação crítica sobre seus próprios credos e sistemas de verdade, a fim de 
perceber se não estão promovendo intolerância religiosa, impedindo a diversidade no interior delas 
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mesmas e violando os direitos humanos. Às vezes, isso ocorre em relação aos próprios membros de 
uma comunidade, quando estes destoam do discurso oficial da religião, ou quando determinado grupo 
é tratado com inferioridade. Por exemplo, em relação às mulheres, pode-se perguntar como elas são 
tratadas, que lugar elas têm e que papel elas ocupam na comunidade religiosa, quais limitações são 
impostas para que seu papel social como mulher de cidadã livre seja dificultado? No caso da violência 
contra as mulheres, como esse caso de saúde pública é tratado pela religião?

A questão religiosa é mais que uma questão de fé, mas envolve questões culturais, cos-
tumes, hábitos e formas de viver a religião no espaço público. A religião implica o fortalecimento 
da fé no indivíduo, mas por ela perpassam também conflitos de opiniões e ideias em relação à 
doutrina religiosa e ao convívio social entre indivíduo e religião no diálogo interno das comunidades 
religiosas. As comunidades religiosas têm representantes e líderes que partem de uma estrutura 
social comum entre si, construindo e ratificando costumes que almejam para manter a tradição das 
culturas religiosas. Contudo, as tradições são desafiadas a considerar as dores, as fraquezas e as 
necessidades humanas, incluindo a sobrevivência no mundo. A socialização institucional religiosa 
deveria servir de base e apoio à resiliência37 de homens e mulheres.

A religião tem um potencial e um poder simbólico imensurável na relação com as pessoas. 
Esse potencial pode conformar as relações de submissão, legitimando, desta forma, a violência. 
Isso ocorre quando as religiões promovem, reproduzem ou legitimam a violência e a submissão 
das mulheres, que podem ocorrer por meio de símbolos, imagens, ritos, discursos religiosos, tex-
tos sagrados e suas respectivas interpretações ou pelas práticas de exclusão e discriminação de 
gênero. A religião tem, portanto, um papel determinante na produção de violência, e pode servir de 
legitimadora ou de cúmplice da violência contra as mulheres. 

Todavia o potencial religioso também pode estar vinculado a práticas socioeducativas e 
religiosas que promovam a autonomia das mulheres e a superação de relações de submissão e da 
violência, contribuindo significativamente para a superação da violência. 

Há iniciativas de algumas religiões com ações de promoção da igualdade entre mulheres 
e homens e de apoio a mulheres em situação de violência, buscando textos sagrados que indicam 
que ambos os sexos são contemplados em igualdade e que uma vida em conjunto entre homem e 
mulher pode ser pautada pela igualdade e pela convivência sem violência. Assim, o potencial da re-
ligião pode promover a convivência na diversidade, traduzida pela igualdade de gênero e o respeito 
às diferenças, à dignidade humana e aos direitos humanos.

37  Capacidade de superar obstáculos, lidar com problemas e resistir a frustrações e situações adversas, administrar as emoções.
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Texto 9 - Mídia e Mulher
  

Lola Aronovich 

A relação da mídia com qualquer grupo historicamente discriminado é sempre difícil, e com 
a mulher não seria diferente. Entende-se por mídia não só a mídia tradicional, como televisão (in-
cluindo a programação e os intervalos comerciais), rádio, jornais, revistas, como também a mídia 
nova, como sites e blogs da internet. A mídia, tal e qual a maior parte da sociedade, costuma ver as 
mulheres ora como objetos de decoração, ora como seres maternais. Esses passam a ser os úni-
cos papéis que as mulheres devem exercer: ser bonitas (ou seja, estar dentro de padrão de beleza 
branco e magro) para sempre, e/ou terem filhos. Pode-se constatar a fixação que a mídia tem por 
essas duas “missões de vida”, sempre que uma mulher com alguma profissão não convencional 
(presidenta, policial, pedreira, cirurgiã etc.) é retratada. Em qualquer reportagem sobre esta profis-
sional atípica, alguns parágrafos serão dedicados à “vaidade” da entrevistada ou ao seu zelo no 
trato dos filhos. Se tão pouco espaço é dado para mostrar a diversidade das mulheres, podemos 
dizer que a mídia não trata com um mínimo de respeito e justiça metade da população mundial. 
Vamos a alguns exemplos.

Em agosto de 2011, foi lançado um novo portal na internet, o “Tempo de Mulher”, assinado 
pela jornalista Ana Paula Padrão, da TV Record. Em seu discurso de inauguração, ela explicou que 
o site é um espaço dedicado ao empoderamento da mulher, especialmente às novas consumidoras 
da classe C, classe esta em que as mulheres são responsáveis por 42% da renda familiar. “Nós já 
sabemos o que esse portal não será: excludente, preconceituoso, superficial ou feminista”, pronun-
ciou a jornalista. Por que um portal feito para mulheres e com o objetivo de empoderamento coloca 
o feminismo como algo negativo, junto a três outros adjetivos pejorativos? 

O mais incoerente é que, para o lançamento do site (cheio de dicas de beleza e culinária, 
como tantos outros “cadernos femininos”), uma das palestrantes convidadas foi a atriz americana 
Geena Davis. A atriz criou e mantém o Instituto Geena Davis de Gênero na Mídia, o qual financia a 
análise da representação das mulheres no cinema de Hollywood. Um dos estudos aponta que, den-
tre os 5.554 personagens analisados em filmes infantis, 71% são masculinos. O cinema, como se 
sabe, é um ambiente essencialmente masculino. Em Hollywood, são homens: 93% dos diretores, 
87% dos roteiristas e 80% dos produtores. Dessa forma, são os gostos e valores desses homens 
brancos e, em geral, heterossexuais, que aparecem nas telas. O Instituto de Geena concluiu que 
até em cenas em que há uma multidão de crianças, 83% dos extras recrutados são meninos. E um 
quarto dos figurantes eram meninas analisadas, que usavam roupa curta, colante, ou reveladora 
demais. Logicamente, essa sub-representação feminina tem efeitos nefastos na autoestima de 
muitas garotas, e também de mulheres adultas.
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A televisão brasileira não fica atrás de Hollywood quando o assunto é estereotipar mulheres. 
Num dos quadros do humorístico Zorra Total, que vai ao ar todos os sábados, duas amigas (uma 
delas transexual) conversam num vagão de metrô lotado, enquanto são bolinadas por passageiros. 
Um problema que aflige tantas mulheres brasileiras diariamente (a ponto de haver cidades em 
todo o mundo que oferecem vagões exclusivos para mulheres, para que elas possam exercer seu 
direito de ir e vir sem serem importunadas) é tratado pela TV como mote para o humor. O princípio 
do quadro é o mesmo de praticamente todas as piadas sobre estupro: as mulheres são abusadas 
sexualmente porque gostam. 

O preconceito na mídia não para no machismo e na misoginia. Ele volta e meia caminha 
junto com a homofobia. Um esperado beijo entre duas lésbicas foi mostrado na TV no primeiro 
semestre, mas em uma novela pouco vista, Amor e Revolução, do SBT. É bastante revelador que, 
numa novela que fala de tortura, desaparecidos políticos e ditadura militar, o beijo entre duas atrizes 
foi sua cena mais comentada. A novela chegou a gravar um beijo entre dois homens, mas, devido 
ao conservadorismo do público, este beijo não foi ao ar.

No entanto, a novela do SBT, de um modo geral, foi um avanço no retrato da mulher. Não 
só a mocinha é uma guerrilheira não disposta a desistir de seus ideais para ficar ao lado do amor 
de sua vida, mas, ao mesmo tempo as personagens secundárias são fortes. Na primeira metade da 
novela, um rapaz perturbado ama uma moça, mas não é correspondido por ela. Enquanto ela lhe 
explica que não está interessada, ele a agarra à força e a beija. Em vez de acontecer o clichê que 
sempre se vê nos filmes e programas (ou seja, a moça inicialmente resiste, mas logo se entrega, 
apaixonada, ao beijo ou ao sexo), a moça morde a língua dele, e diz: “Assim você aprende a nun-
ca mais tentar me calar com um beijo”. Na segunda metade da novela, Jandira, uma guerrilheira, 
enfrenta o machismo de seu companheiro de esquerda: “Meu corpo não é de ninguém. Ou melhor, 
ele é meu. Só meu”. E, quando a dona do jornal (uma das participantes do beijo lésbico) engravida, 
sua melhor amiga não lhe pergunta quem é o pai. Ela apenas quer saber se sua amiga está feliz.

É interessante observar que, quando o tema de uma obra é mais ousado (como tratar dos 
anos de chumbo pela ótica daqueles que lutaram contra a ditadura), as chances de que ela con-
tenha personagens ousadas são grandes. Foi assim com Anos Rebeldes, minissérie da Globo, 
exibida em 1992, também sobre a ditadura. A personagem Heloísa, uma jovem mimada (interpre-
tada por Claudia Abreu), que se envolve na luta armada, e é morta por policiais, foi tão importante 
para a época que é possível supor que, se não fosse por ela e a minissérie em si, não haveria 
os caras-pintadas e suas passeatas exigindo a saída do presidente Fernando Collor de Mello. E, 
sem os caras-pintadas, provavelmente, não haveria impeachment. Logo, a minissérie, e acima de 
tudo uma de suas personagens femininas (que não cabia em nenhum dos dois papéis típicos das 
mulheres), foi fundamental para influenciar toda uma geração e ajudar a alterar uma realidade insa-
tisfatória. Sinal de que a mídia pode ser decisiva tanto para manter, quanto para mudar a situação. 
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Infelizmente, a novela Amor e Revolução teve audiência baixa, não conseguindo ultrapas-
sar os 5% de ibope. Portanto, enquanto o folhetim político do SBT dava poder às personagens 
femininas, quem assistia TV estava vendo Insensato Coração, novela do horário mais nobre da 
Globo. Apesar de cortar personagens gays para não se contrapor ao conservadorismo do público, 
a novela não teve nenhum pudor em mostrar um gay sendo morto a chutes e pontapés por homo-
fóbicos. No campo das mulheres, Insensato Coração mostrou uma jovem sendo chamada de vadia 
pelo pai, e outra com quem um rapaz “força a transa” (o que é sinônimo de estupro). Embora esses 
casos possam ser usados para despertar consciência, fica a dúvida se eles foram suficientemente 
trabalhados para serem minimante educativos. Com quem a maior parte do público se identificou? 
O gay assassinado não teve direito sequer a um enterro – o que poderia ser visto como um ato po-
lítico. No caso das moças, o público condenou a jovem ou seu pai? Reconheceu que a outra jovem 
fora estuprada? Culpou quem pelo estupro? 

Estes são apenas alguns exemplos recentes de como a mídia costuma retratar a mulher e 
as questões de gênero. 

Quando os velhos preconceitos não são detectados, eles se banalizam e se perpetuam, for-
mando um pensamento único que raramente é contestado. Consumidores da mídia se acostumam 
a ver e a repetir esses preconceitos como algo natural, cultural, tradicional, parte do “é assim que 
as coisas são”. Mas as coisas não têm que – nem podem – ser assim. 
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Texto 10 - Linguagem Inclusiv@: O que é e para que serve?!

Rayane Noronha Oliveira 

Ana Paula Duque
Luana Medeiros Weyl

Está cada vez mais comum escrever utilizando linguagem inclusiva. Na internet, frequen-
temente, encontramos textos escritos com palavras que substituem os radicais de gênero das pa-
lavras (letras “a” e “o”) por @, x, as/os, is etc. Mas afinal de contas, você sabe para que serve 
tudo isso? Essas palavras escritas de forma “estranha” buscam retirar das palavras o seu gênero 
ou incluir nelas ambos os sexos. Num primeiro momento, pode parecer besteira, mas neste texto 
pretendemos mostrar a tod@s/todxs/todos e todas vocês como que por meio da linguagem cons-
truímos todo um imaginário de mundo e de história com os quais nos identificamos e damos sentido 
a nossas vidas.

Wittgenstein foi um filósofo que dedicou sua reflexão para a linguagem e trabalhou dema-
siadamente este conceito. Para ele, a linguagem é como um espelho do mundo e vice-versa. De 
fato, é possível perceber que a linguagem não é apenas uma forma de comunicação: ela é uma 
expressão cultural de determinada sociedade. Ao nos comunicarmos por meio de palavras, vamos 
automaticamente construindo imagens em nossas mentes. Assim, é importante percebemos que 
essa expressão cultural deixa transparecer os inúmeros preconceitos arraigados ao seu contexto. 
Por exemplo, ao falarmos que “a coisa está preta” com tom pejorativo, estamos imaginando e cons-
truindo a ideia de que o “preto” está ligado a coisas “ruins” e negativas. O fato de que muitas vezes 
a linguagem sexista, racista, misógina e antropocêntrica passa despercebida não quer dizer que ela 
deixa de reproduzir e reafirmar as desigualdades sociais.

Linguagem inclusiva38 de gênero é uma opção de linguagem que busca desconstruir duas 
ideias: 1) a ideia do masculino como universal e 2) o sexismo estabelecido na linguagem.

Vamos por partes. Digamos que uma professora entra em sala de aula e quer dizer “bom 
dia” para a turma, mas nesse caso só existe um aluno homem dentre quarenta e nove alunas mu-
lheres. Em boa parte dos casos, esta professora vai dizer “bom dia a todos”, certo? Quando a pro-
fessora opta por usar o plural no masculino para se referir aos alunos (mesmo que sua esmagadora 
maioria seja mulher), subentende-se que o “normal” é que, quando se cumprimenta um homem, 

38  Não podemos entender como simplesmente “inclusiva”, pois este termo pressupõe um sistema hegemônico no qual quere-
mos ser inseridxs e não é disso que se trata a linguagem inclusiva. Ela vai um pouco mais além.
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cumprimentam-se automaticamente todas as mulheres que/se estiverem presentes.  Por que será 
que o contrário (isto é, usar o plural no feminino, ainda que existam homens no local) não pode ser 
aceito? As mulheres foram habituadas a se sentirem incluídas nos termos masculinos, mas os ho-
mens não conseguem sentir-se incluídos nos termos femininos. Muitos homens chegam, inclusive, 
a se sentir ofendidos caso alguém se refira a eles utilizando palavras no gênero feminino. Esta é 
uma construção cultural sexista e machista.

Esse tipo de comportamento ajuda a perpetuar posições hierárquicas desiguais entre ho-
mens e mulheres, pois se subentende que o gênero nomeado e destacado na linguagem é o mas-
culino, ficando as mulheres invisibilizadas e relegadas a estâncias inferiores de representação. A 
prova de que há machismo, portanto, inferiorização do feminino, na construção da nossa língua, é 
a impossibilidade de se utilizar o feminino como universal (no lugar do masculino).

Diante disso, podemos entender que a linguagem não é só importante para a comunicação, 
mas também para nosso imaginário. Quando falo a palavra “primitivo” (historicamente falando), 
sem sombra de dúvidas, a primeira coisa que me vem à cabeça é um homem, barbudo, peludo, 
seminu, vestido apenas com uma canga. Não pensamos numa mulher, de forma alguma, quando 
ouvimos ou lemos a palavra “primitivo”. Da mesma forma, quando falamos “os advogados aca-
baram de sair do tribunal”, instantaneamente, imaginamos homens de terno, engravatados, com 
pastas embaixo dos braços, saindo de um tribunal. Por outro lado, quando falamos “os advogados 
e as advogadas...”, já conseguimos pensar em homens e mulheres que são advogados e advoga-
das saindo de um tribunal. Percebe como fica mais plural e inclusivo? Em resumo, quando incluo 
as mulheres na linguagem, consigo incluí-las na imagem que faço desse acontecimento. Assim, a 
história que se forma em minha cabeça, na situação que crio com a minha imaginação, abre espaço 
para que as mulheres de alguma forma passem a existir e atuar.

Um exercício interessante é tentar passar um dia falando no feminino todas as palavras no 
plural que possuam gênero. Não que a proposta da linguagem inclusiva de gênero seja impor o 
feminino como universal, longe disso. Esse exercício serve apenas para percebermos o quanto o 
sentido de algumas palavras muda com uma simples inversão de gênero. Por exemplo: “Eles são 
bons” é completamente diferente de “Elas são boas”, não é mesmo? É aí que nos deparamos com 
o sexismo na linguagem.

Os papéis diferenciados de ocupação na linguagem para os sexos feminino e masculino 
são reflexos de construções sociais que em todos os espaços estabelecem posições para mulhe-
res (inferiores) e para homens (superiores), que não permitem uma relação horizontal e harmonio-
sa, pregando sempre a superioridade e domínio de um sobre o outro. A linguagem tal qual nós a 
conhecemos hoje em dia estabelece que o universal é o masculino, e que no masculino as mulhe-
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res são encontradas. Esse pensamento retira das mulheres a condição de sujeitas, deixando-as à 
margem e sob o véu dos homens, isto reproduz e dá respaldo à sociedade patriarcal e sexista em 
que vivemos. 

A linguagem não é só símbolo, ela é mais, ela representa uma realidade criada por nós 
mulheres e homens. A iniciativa de incluir mulheres nas referências orais e escritas, ou seja, na lin-
guagem de uma forma geral, busca gerar uma mudança de mentalidade, pois se entende que, só a 
partir do momento em que as mulheres tiverem voz ativa, poderão construir uma realidade que as 
inclua, que as referencie e que permita que elas sejam sujeit@s históric@s. 

Nesse sentido, atualmente, está em tramitação, no Brasil, uma lei que obriga os documen-
tos oficiais do governo a se adequarem à linguagem inclusiva, modificando termos misógenos e 
racistas e alterando os gêneros das palavras para destacar homens e mulheres sempre. A recons-
trução da linguagem apresenta-se como forma de buscar uma transformação no imaginário coleti-
vo, mudança essa que permitirá as mulheres se “historicizarem” e se “existenciarem”, gerando um 
novo tipo de consciência na população. 

A linguagem, como a própria cultura, não é estática, muito pelo contrário. A única coisa 
constante nelas é a mudança. Vale lembrar que foi assim que surgiram várias línguas derivadas 
do latim, como o próprio português, e também é por isso que o português brasileiro é tão diferente 
do falado em Portugal. O discurso que prega que não podemos escrever fora do padrão “culto” é 
sustentado pelxs mesmxs que julgam que não podemos modificar a nossa realidade em busca de 
um mundo mais justo. Sempre que a parcela da sociedade insatisfeita com as ideias hegemônicas 
manifesta-se é comum este tipo de reação dxs satisfeitxs. Este discurso objetiva simplesmente 
incutir na cabeça dxs excluídxs que as desigualdades são “naturais” e não impostas injustamente.

Outro ataque feito à linguagem inclusiva é de que ela deixa a leitura “feia”. No entanto, é 
importante ter em mente que a solução para nossos problemas não é passar maquiagem na ferida, 
sem tratar a doença que a causou. Utilizando um conceito histórico, a “higienização” do Rio de Ja-
neiro para a chegada da família real não resolveu o problema da pobreza na cidade maravilhosa (e 
jamais resolveu em qualquer outra parte do mundo). O mesmo vale para o sexismo na linguagem. 
Não é fingindo que está tudo bem e utilizando uma linguagem muito bem escrita que vamos solu-
cionar o problema de viver em uma sociedade misógina, sexista e machista.
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Sabemos que não é fácil utilizar linguagem inclusiva, mas ninguém disse que mudar o 
mundo seria uma tarefa simples. Há muitas maneiras de se falar inclusivamente e é até bom por-
que variam de acordo com a situação. Na escrita formal, por exemplo, é perfeitamente plausível 
a utilização de parênteses ou barras para referenciar as duas terminações possíveis das palavras 
(todos/as, todas/os, elas/es, eles/as – há quem diga que o “a” deve vir na frente por ordem alfabé-
tica). Já, na linguagem oral, é difícil falar nos dois gêneros sempre, então uma boa saída é falar os 
dois gêneros nas palavras mais chamativas, como o já famoso “todas e todos” e, quando forem as 
demais palavras, simplesmente escolher em qual dos gêneros vai falar de acordo com a vontade 
da/o locutor/a e com prévio aviso às pessoas que a/o escutam. Em textos alternativos e informais, é 
possível utilizar o “x” ou mesmo um símbolo como o arroba (a+o=@) para destacar que a/o autor/a 
está atenta/o para a linguagem que utiliza. Também é possível escrever um texto completamente 
no feminino e, com uma pequena nota de rodapé, esclarecer as/os leitoras/es. Existem também 
sugestões para que os homens falem no plural com o masculino e as mulheres no plural com femi-
nino, no mesmo intuito de “obrigado” e “obrigada”, ou seja, como uma regra de etiqueta! 

Enfim, existem infinitas possibilidades. O importante é estarmos cientes da importância das 
palavras e da comunicação na construção da nossa realidade social enquanto mulheres e do nos-
so papel protagonista na luta constante de combate à imposição do masculino como universal e 
superior (para além da linguagem). Só estaremos realmente incluídas na sociedade quando apren-
dermos a referenciarmos a nós mesmas!
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Ação Lésbica. Brasília, 2010. Foto: Alexandra Martins
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Texto 1 - Por uma Teoria Prática: O Direito Achado na Rua

Alexandre Bernardino Costa

Uma Trajetória

No presente texto será feita uma breve explanação sobre a trajetória da linha teórica do 
Direito Achado na Rua e serão expostos alguns de seus pressupostos. O Direito Achado na Rua 
surge como corrente de pensamento jurídico na obra de Roberto Lyra Filho na década de 1980. 
Então, o autor chamava o movimento que capitaneava de Nova Escola Jurídica Brasileira (NAIR). 
Essa corrente de pensamento insere-se nas chamadas teorias críticas do Direito39. Após a morte 
de Roberto Lyra Filho em 1986, o professor José Geraldo de Sousa Júnior deu continuidade ao 
trabalho iniciado na Universidade de Brasília e elaborou um curso de educação à distância dirigido 
a lideranças comunitárias, advogadas e advogados populares, sindicatos de trabalhadores, organi-
zações não governamentais, professoras, professores e estudantes de Direito que buscassem uma 
forma crítica de compreensão do fenômeno jurídico. A esse curso foi dado o nome de “O Direito 
Achado na Rua”.40 

Este primeiro volume obteve um êxito bastante grande, e há uma forte procura por ele até 
os dias de hoje. Alguns anos mais tarde o prof. José Geraldo e o prof. Roberto Armando Ramos 
de Aguiar organizaram o segundo volume do que veio a se tornar uma série, intitulado “Introdução 
Crítica ao Direito do Trabalho”. Novamente destinado ao mesmo público, o curso deu ênfase à 
organização dos trabalhadores na luta por seus direitos. Ressalte-se que, durante este período, a 
divulgação e o impacto das ideias contidas na linha teórica ali desenvolvida tiveram uma repercus-
são bastante grande e foram utilizadas em trabalhos de pós-graduação em todo o país, sobretudo 
na Universidade de Brasília. Nesse momento o trabalho ali desenvolvido já era reconhecido como 
uma corrente de pensamento sobre o Direito, com características e especificidades próprias.

Na sequência, foi elaborado o terceiro volume da série, calcado na luta do movimento sem-
-terra pela reforma agrária no Brasil, intitulado “Introdução Crítica ao Direito Agrário”. Esse volume 

39  WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 1, 288 p.
40  Roberto Lyra Filho utilizou a expressão “direito achado na rua”, baseando-se em Marx: “Kant e Fitche buscaram [...] no 
mundo da lua. Eu prefiro lidar com aquilo que eu encontro no meio da rua”. 
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veio a reforçar a linha político-epistemológica da corrente de pensamento, buscar a afirmação e 
implementação de direitos para os setores excluídos e subalternos da sociedade. Este volume foi 
organizado pelo prof. José Geraldo de Sousa Júnior, juntamente à Monica Molina Castanha e o 
desembargador federal Fernando Tourinho Neto.

A essa altura, o Direito Achado na Rua já possuía forte consistência teórico-metodológica, 
desenvolvida por um grupo de pesquisa na Universidade de Brasília em interlocução com pesqui-
sadoras e pesquisadores de todo o país e do exterior. Vários livros são publicados a partir desta 
linha de pensamento, expandindo-se no meio acadêmico e profissional.

Paralelamente à repercussão positiva, há também uma forte reação por parte de setores 
conservadores da comunidade acadêmica e da sociedade em geral contrárias à nossa perspectiva 
teórica de que o Direito é resultado das lutas sociais e, portanto, contrário a um sistema de privilé-
gios e abusos. Essa repercussão faz-se sentir inclusive na mídia conservadora, que passa a atacar 
a corrente teórica sem que haja um diálogo acadêmico democrático consistente. O Direito Achado 
na Rua ganha espaço institucional ao ser utilizado como fundamento de decisões e de políticas 
públicas, tanto em sua fundamentação, quanto em oposição a suas ideias.

O quarto volume da série surge de uma associação com a Fundação Oswaldo Cruz (FIO-
CRUZ), o Centro de Pesquisas de Direito Sanitário (CEPEDISA-USP) e a Universidade de Brasília, 
pelo Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos (NEP), sendo patrocinado pela Organiza-
ção Pan-Americana de Saúde (OPAS) para a elaboração de um curso de educação a distância, 
cujo público-alvo foi composto de trabalhadoras e trabalhadores do direito e da saúde, e veio a ser 
nomeado “Introdução Crítica ao Direito à Saúde”41. Esse volume, da mesma forma que O Direito 
Achado na Rua, buscou uma visão social do fenômeno jurídico, em que o direito sanitário é visto 
como a construção social da saúde, para além das instituições, ao contrário de uma visão hospita-
locêntrica e medicamentosa. A OPAS reproduzirá o volume IV da série em toda a América Latina, 
traduzido para o espanhol, para atingir aproximadamente um público de 20 mil pessoas. 

41  SOUSA JÚNIOR, José Geraldo de; COSTA, Alexandre Bernardino; DELDUQUE, Maria Célia Oliveira; CARVALHO, 
Mariana Siqueira de; DALARI. Sueli Gandolfi. Introdução crítica ao direito à saúde. Brasília: UnB, 2008 (Série O Direito 
Achado na Rua, 4.).
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Para se falar do Direito Achado na Rua, é necessário superar algumas visões que, por sua 
tradição e repetição impensada no mundo jurídico, aparecem, em primeira vista, como óbvias. A 
primeira delas é a separação entre teoria e prática. Muito comum nos manuais de Direito, e mais 
comum ainda no cotidiano jurídico, há sempre uma separação de um momento no qual haveria 
a elaboração teórica sobre o Direito, sobretudo sob a forma dogmática, e outro momento no qual 
haveria a aplicação do Direito, e dessa teoria, que seriam completamente separados um do outro, 
a tal ponto que, por vezes, geraria um antagonismo entre uma visão teórica e uma visão prática do 
Direito. 

O Direito Achado na Rua insurge-se contra essa divisão à medida que percebe que não há 
teoria sem prática, e muito menos prática sem teoria. Por ser uma ciência social aplicada, fica mais 
óbvio ao campo do Direito entender que sua formulação teórica é feita a partir da e com vistas à rea-
lidade social, pois se destina a ela e dela é oriunda: por isso mesmo que o Direito é Achado na Rua.

De igual forma, toda prática do Direito tem uma fundamentação teórica, ainda que o aplica-
dor do Direito ignore-a no momento de sua aplicação. A verdade teórica posta como uma dogmática 
fere a possibilidade da construção democrática do Direito por seu autor destinatário: o povo nas 
ruas. Dessa maneira, o Direito Achado na Rua se coloca contra a possibilidade de uma formulação 
teórica dogmática que preceda a compreensão do Direito em sua práxis social, pois o complexo 
fenômeno da prática do Direito, além de também ser momento de elaboração teórica, não pode 
restringir-se à fala autorizada de um grupo seleto que elabora a chamada dogmática42.

Outro elemento básico na formulação teórica do Direito Achado na Rua é a interdisciplinari-
dade. Sabemos que a modernidade criou especializações que se aprofundaram, gerando campos 
de conhecimento específicos, que, por sua vez, tornaram-se disciplinas do saber científico, rigoro-
samente separadas. Contudo, a realidade não possui essa divisão que, artificialmente, o homem 
moderno criou. Ao contrário, o fenômeno jurídico, por ocorrer na sociedade, necessita dos olhares 
das mais diversas disciplinas para sua integral compreensão. A começar pela sociologia, por tratar-
-se de fenômeno que ocorre em sociedade, passando também pela antropologia, ciência política, 
psicologia, pedagogia, história, economia... só para percebermos a complexidade do fenômeno.

42  LYRA FILHO, Roberto. Para um direito sem dogmas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1980, 51 p.
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Além disso, os saberes se cruzam na complexa realidade em que ocorre o Direito, logo, não 
é suficiente uma visão hierarquizada e compartimentada dos saberes disciplinares para sua com-
preensão. Faz-se necessária a correlação das disciplinas para que seja possível uma explicação 
mais adequada, assim como uma formulação de soluções dos problemas enfrentados na vivência 
do Direito.

Dois aspectos são essenciais para a prática da interdisciplinaridade no Direito: a sociologia 
jurídica, tal como entendida por Roberto Lyra Filho, e a historicidade do fenômeno jurídico. É preciso 
considerar a centralidade da sociologia jurídica para a explicação e prática do Direito, bem como se 
deve ter em conta, sempre, a historicidade da construção social do Direito. Ou seja, “o Direito não 
é; ele se faz, nesse processo histórico de libertação [...]. Nasce na rua, no clamor dos espoliados e 
oprimidos”.43 O Direito Achado na Rua, ao trabalhar com a complexidade e a interdisciplinaridade, 
coloca-se contra uma visão dogmática do Direito e contra aquilo que Luiz Albeto Warat chamou de 
senso comum teórico dos juristas, que consiste em um conjunto de

representações, imagens, preconceitos, crenças, ficções, hábitos de cen-
sura enunciativa, metáforas, estereótipos e normas éticas que governam e 
disciplinam anonimamente seus atos de decisão e enunciação [...]. Visões, 
fetiches, lembranças, idéias dispersas, mentalizações que beiram as fron-
teiras das palavras antes que elas se tornem audíveis e visíveis, mas que 
regulam o discurso [...]44.

Da mesma forma que não se explica o jogo de futebol por uma explanação de suas regras 
(é um jogo que se realiza com uma bola a ser jogada com os pés e 11 jogadores de cada lado, 
vestindo uniformes distintos, que visam a colocar essa bola no espaço físico localizado entre três 
balizas etc.), o Direito não se explica pela explanação do sistema normativo, por exemplo: não se 
explica o surgimento da cidade e o direito à moradia pela afirmação da forma de aquisição da pro-
priedade, ou melhor, não se explica a igualdade de gênero por meio do art. 5o da Constituição ou 
pela leitura da Lei Maria da Penha. O Direito refere-se à vida humana, logo não pode ser encerrado 
na explicação do texto legal. Necessariamente, deve vir associado ao seu contexto, ao seu proces-
so histórico e à sua dinâmica social. Assim, é possível explicar a igualdade de gênero pela luta das 

43  Citado em: SOUSA JUNIOR, José Geraldo de. Direito como Liberdade: o Direito Achado na Rua. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris, 2011.
44  WARAT, Luis Alberto. O Senso Comum Teórico dos Juristas. Universidade de Brasília, 1993. p. 101-104. (Série: O Direito 
Achado na Rua, 1.). 
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mulheres organizadas socialmente em torno da afirmação de seus direitos, ao longo da história, 
inclusive revendo e reafirmando seus direitos após cada conquista45.

Outro exemplo bastante claro da forma de explicação do fenômeno jurídico pelo Direito 
Achado na Rua ocorre na compreensão a respeito da problemática da violência contra a mulher. 
Quando, até pouco tempo atrás, dizia-se que “em briga de marido e mulher não se mete a colher”, 
a própria situação de violência não era problematizada, e muito menos analisada do ponto de vista 
jurídico. Somente após a mobilização do movimento feminista e das mulheres em geral contra os 
processos de violência física e psicológica a que milhares foram e são submetidas diariamente é 
que foi possível enxergar a situação como um problema jurídico, e, a partir daí, iniciar a proposição 
de soluções para esses problemas, seja do ponto de vista normativo, com a Lei Maria da Penha, 
seja do ponto de vista de políticas públicas, como o atendimento de vítimas e campanhas contra 
a violência. O Direito Achado na Rua não compreende a evolução histórica como uma dádiva do 
legislador ou das instituições. Pelo contrário, só é possível afirmar o Direito a “partir da legítima 
organização social da liberdade”46.

Por fim cabe citar o direito das Trabalhadoras Domésticas, que, no § único do art. 7o da 
Constituição, tem uma restrição, a qual está sendo contestada todos os dias na rua, espaço público 
da construção social da cidadania, e tem hoje o respaldo da OIT para a modificação do texto da 
Constituição, mas sempre tendo como ponto de partida a organização das mulheres na sociedade.

45  Cite-se como exemplo a licença à maternidade que, em um primeiro momento, constituiu um grande ganho e um direito para 
as mulheres, e hoje transformou-se em um ônus de encarregar-se pela reprodução social e de ter prejudicado seu desempenho 
profissional. Luta-se, hoje, pela possibilidade de divisão dessa licença com o companheiro ou a companheira.
46  LYRA FILHO, Roberto. O que é Direito? 1. ed. São Paulo: Brasiliense, 1982 (Coleção Primeiros Passos).
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Texto 2 - Normas jurídicas e outras normas sociais

                                                     Roberto Lyra Filho

O texto, aqui reproduzido, era parte dum volume, encomendado pela Editora Brasiliense, 
para a coleção “Primeiros Passos”47, o qual foi modificado para se ajustar ao formato da série.

Portanto, é preciso advertir o leitor de que o fragmento, ora divulgado, inicia o debate, por assim 
dizer, no meio do caminho, e termina bruscamente, anunciando um exame da real distinção entre Di-
reito e Moral, que não chega a expor. Quem desejar a revisão completa pode tomar o livro, editado pela 
Brasiliense, e inserir este pequeno trecho, entre os capítulos 4 (Sociologia e Direito) e 5 (Dialética Social 
do Direito): verá, então, que ele se encaixa perfeitamente no lugar donde foi retirado.

Apesar de tudo, creio que será útil a divulgação isolada, pois aqui se discute um ponto de 
especial interesse para o jurista, em perspectiva francamente “herética”; isto é, divergindo, sem re-
buços, dos critérios habituais e consagrados, na distinção entre a norma jurídica e as outras normas 
sociais, especialmente a moral.

Admite-se, em geral, que o Direito se exprime por meio dum certo tipo de norma – a norma 
jurídica. Devemos, entretanto, salientar que esta é apenas a embalagem: o Direito é o conteúdo. 
Ele se forma antes de ser acondicionado na norma jurídica, e nem tudo que nela é posto será 
Direito legítimo, inclusive porque há mais de uma série de normas jurídicas, em coexistência confli-
tual, a cada momento, e todas elas pertencem à dialética social do Direito48. 

Os positivistas tendem a reduzir o Direito às normas ou, ainda mais restritamente, às nor-
mas legais, neste caso, rejeitando as tentativas de ver o fenômeno jurídico num produto pré-legisla-
tivo, nos mores e costumes da classe e grupos dominantes (positivismo historicista ou sociologista), 
sela, objetivamente, como “cultura” e “Volksgeist” – espírito do povo – monopolizados por aquela 
classe e grupos; seja, subjetivamente (positivismo psicologista), no “direito livre”, do intérprete; no 
“direito judicial” (judge-made law), dos aplicadores contenciosos oficiais; ou na “fenomenologia ju-
rídica”, dos pesquisadores de “essências” (que permanecem limitados pelas diretrizes de um só 
enfoque, o da classe e grupos dominantes). 

47  LYRA FILHO, Roberto. O que é Direito? 1. ed. São Paulo: Brasiliense, 1982 (Coleção Primeiros Passos).
48  Posteriormente, isto é, no próximo capítulo do livro em que se encontra este fragmento, o autor buscará uma proposta dife-
rente, que seria “a alternativa para a antinomia aparentemente insolúvel, isto é, o critério de superação das oposições ideológicas 
entre ‘direito positivo’ e ‘direito natural’”.
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Nessas oscilações, dentro duma faixa arbitrariamente contraída, é que se estabelece certa 
divergência, entre os positivismos. Alguns (e é, ainda hoje, a maioria, a partir do que se chamou o 
Estado “Moderno”) circunscrevem as leis, embora não raro isto lhes cause embaraço diante das 
“superleis” (que também aspiram à autofundamentação “jurídica”), oriundos de grupos que tomam 
o poder para reafirmar diretamente o domínio classístico, ainda que, para isto, tenham de pagar o 
preço do rompimento de todo um sistema de legalidade, sujeitando-se à discussão do problema 
jurídico da própria legitimação. Aí é que se insere o paradoxo de negar a intocabilidade dum orde-
namento estatal completo, inclusive na cúpula constitucional (o que importa em admitir parâmetro 
de aferição superior às leis), e, logo em seguida, recomposta uma outra legalidade, reverter a ideia 
de que esta é intocável e não pode ser mudada, nem mesmo por meios pacíficos (como se aquele 
parâmetro fosse monopólio dos vitoriosos eventuais e questão fechada de um sistema único, legiti-
mado por si mesmo). Neste contexto, fala-se, às vezes, em revolução, confundindo a revolução ver-
dadeira, que é conceito da ciência histórica e sociológica, importando a reestruturação completa da 
sociedade, a partir de suas bases, e golpe de Estado, que é movimento político, em que o governo 
passa de um grupo a outro, sem trocar de classe dominante, nem remodelar basicamente a ordem 
assente. O propósito dos golpes de Estado é, em geral, evitar essa remodelação, inclusive a que se 
tente por via legal (em cuja iminência os “defensores da ordem” chegam a atuar por cima das leis). 
Mas é óbvio que, no golpe de Estado assim efetivado, não há revolução ou sequer reforma, porém, 
há conservação brusca. Esta confissão já se encontrava no próprio Kelsen.

Em todo o caso, os positivistas nem sempre dão à norma jurídica o mesmo sentido. Alguns 
limitam-se às leis, aos decretos-lei e a seus decorrentes decretos, regulamentos e outras miude-
zas. Outros dilatam o conceito de norma jurídica e, embora sem abandonar o legalismo, admitem 
um processo de derivação, que, mesmo não ultrapassando aqueles marcos, chega às “normas 
individuais”, isto é, produzidas em algum caso concreto –, como as sentenças dos magistrados e 
os contratos, celebrados entre particulares ou envolvendo órgãos públicos. É o caso, novamente, 
de Kelsen.

  A Teoria Geral do Direito, como usualmente praticada, é campo anêmico, desenvolvido a 
partir da tradição dos juristas burgueses do século XIX. Não pretendemos convidar o leitor para um 
passeio nessa caatinga. Como as coleções de selos, os jogos de xadrez e as palavras cruzadas, 
a referida teorização exige um gosto muito particular e não traz grande esclarecimento ou efeito 
prático para o que é, de fato, a vida do Direito. Isto não significa, claro, que consideremos inúteis 
todos os estudos de Lógica Jurídica, apenas afirma que ela definha e morre em construções alam-
bicadas, enquanto se exacerba em acrobacias mentais de Lógica Formal. Alienando-se, acritica-
mente, perante os problemas reais da vida jurídica e social, da origem das normas e seus efeitos 
de dominação, o formalista dedica-se ao passatempo que parece dar certo rigor científico aos 
exercícios conformistas, de serviço prestado à “vontade” do legislador.
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Vejamos um exemplo do frenesi lógico-formal do polonês Leszek Nowak. Ele toma a se-
guinte proposição de Wroblewsky, “é preciso estabelecer o sentido, de tal sorte que nenhuma das 
expressões compreendidas nas normas seja reputada supérflua, isto é, sem importância, nem que 
a norma interpretada seja declarada inútil, na moldura dum determinado ato jurídico”, o que, se-
gundo a Lógica Jurídica Tradicional, é rigorosamente uma banalidade meio cabreira do positivismo 
(e faz caso omisso, é obvio que a norma exprima os anseios de Léch Walesa, e seus companheiros 
ou do rijo marechal que prendeu o líder operário). Mas, para dar uma impressão de “objetividade 
científica” a tudo isso, Nowak procura formular aquela “regra, com ajuda de terminologia mais pre-
cisa”... Em que temos, então? A regra 13 do formalista expressa em símbolos, que pouparemos 
ao leitor, pois tudo isso importa em desdobrar laboriosamente o “princípio” (já lembramos que é 
cabreiro, no seu fervor positivista de postular a perfeição, mesmo formal, de qualquer norma – lei), 
“decretando” que se a norma/ lei tem algo supérfluo, o interprete há de afirmar que não é supér-
fluo... o supérfluo é fazer a acrobacia interpretativa que for necessária para “justificar”, logicamente, 
esse “pressuposto”, partindo da “regra” de que a norma nunca é pleonástica, ainda que... de fato 
o seja. Por outras palavras, é preciso “resolver”, logicamente, pela “interpretação”, o pleonasmo 
dito “inconcebível”, mas real; e, em vez de dizer que se trata duma norma/lei muito malfeita, seria 
“dever” do intérprete dar o malfeito por benfeito, pois quem pode cometer o “sacrilégio” de dizer que 
a norma, até formalmente, é uma besteira? Uff! Já perdemos tempo demais com este onanismo 
intelectual dos idólatras da lei! De qualquer forma o já citado Wroblewski, mais modesto que Nowak, 
reconhece que o formalismo lógico-jurídico “pode ser usado para descrever alguns elementos de 
decisões materiais, fornecida a tradução adequada de argumentos legais peculiares, num sistema 
de cálculo lógico”. E daí? Somente uma Lógica não formalista, admite Wrobleswki, pode analisar 
efetivamente o processo decisório “levando em conta todos os conflitos de avaliação”. Valha-nos 
isto! E valha-nos a confissão de que “o conceito antiformalista de lógica tem um campo de aplica-
ção mais amplo, ao menos na interpretação jurídica, do que o concerto formalista”. Mais amplo ou 
mais restrito, ainda cabe notar que esses doutos poloneses evitam falar em dialética, que é a lógica 
material por excelência, a que absorve e reenquadra os “conflitos”, assim como toda e qualquer 
contradição...

Comumente se afirma que as normas jurídicas se distinguem das outras normas sociais 
– as normas técnicas (maneira correta de realizar uma tarefa) ou morais (maneira honesta de 
proceder) –, porque seriam elas, as jurídicas, (a) heterônomas, (b) bilaterais-atributivas e (c) coer-
cíveis, mediante sanções organizadas. Este vocabulário complicado recobre noções muito simples 
e – tentaremos demonstrá-lo – também muito inexatas.

Heterônomo é contrário de autônomo e pretende indicar que as normas jurídicas nos sujei-
tam à vontade alheia (a vontade dos que têm o poder de regular nossa conduta), enquanto as nor-
mas morais (que seriam autônomas) sujeitam-nos apenas à nossa própria consciência e vontade. 
Mesmo pondo de lado a questão – a que já nos referimos – da vontade livre ou determinada (só nos 
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libertamos na medida em que nos conscientizamos das “determinações” que nos governam), resta 
saber se, de fato, as  normas morais são autônomas, isto é, se toda a questão moral  decorre entre 
nós e a nossa própria consciência individual. Marx dizia que a consciência (Bewusstsein) é con-
scientização (Bewusstsein) e, com isto, apontava para o fato de que, no campo interior, do que se 
chama consciência, atuam elementos externos, afetando a nossa vontade; e a conscientização, em 
vez de consistir em “liberdade” interior, exige que lutemos, mentalmente inclusive contra aquilo que 
o mundo exterior (classe ou grupo social, educação, forma de vida) pôs dentro de nós, modelando 
as nossas opiniões e atitudes e criando uma ideologia. Este processo de conscientização é, por 
sua vez, condicionado por outros fatores externos: o  rompimento do verniz ideológico pelas con-
tradições da estrutura social, agravadas e em crise, torna evidente a falsidade daquelas crenças. 
Então só a preguiça ou cegueira impedem que pessoas especialmente agarradas ao seu viver de 
classe ou grupo vejam que tais crenças são falsas, falsa é a consciência e ilegítima a sua origem.

Freud mostrou-nos que a conduta é governada por um esquema de solicitações, de 
“apetites”, sob o controle duma censura interna do superego (aquele elemento profundo, que lá 
dentro autoriza ou recalca a procura do que nos apetece fazer). O que Freud não nos mostrou – e, 
sim, Marx – foi a exata natureza do sistema que governa as autorizações e proibições do super-
ego. Este não é modelado interiormente, mas absorve e interioriza elementos de fora, que nos 
entram cabeça adentro: são, como dizia o sociólogo Lucien Goldmann, intrassubjetivados; isto é, 
vêm dos padrões recebidos, vêm da nossa posição social, em classe, grupo, educação e forma 
de vida. Somente na medida em que podemos nos conscientizar de tal influência poderosa é que 
encetamos um processo de “desideologização”. Mas onde fica, assim, a “autonomia” da moral? 
Desde que começamos a analisar criticamente aquelas diretivas, de aparência autóctone (isto é, 
parecendo nascidas em nosso “espírito”), em vez de aderirmos, passivamente, à “voz da consciên-
cia”, começamos a perceber que aquela “voz” não é nossa, que existe ali uma vontade alheia, com 
a qual temos de ajustar contas, expulsando muita coisa que parecia criada pela nossa “vontade 
livre”. E então muitos “pecados” revelam-se como fábulas de opressão que nos emprenharam de 
proibições muito convenientes para os que nos dominam.

Por outro lado, o Direito não é puramente externo (nem puramente interno, é claro), mas 
também as normas jurídicas estão sujeitas àquele mesmo processo, enquanto, por exemplo, che-
gamos a perceber que o positivismo jurídico (a noção de que Direito é apenas o que o Estado 
determina, com suas leis) é uma ideologia que o próprio Estado gerou (e um certo tipo de ensino 
perpetua), para nos tornar mais dóceis a tudo o que o poder em exercício pretenda exigir de nós. 
Queremos dizer que há um aspecto interno, também, de conscientização jurídica e, enquanto esta 
reflete a vanguarda de princípios e prática libertadora, tal conscientização é, inclusive, legítima e 
fecunda. O Direito é um fenômeno social que também funciona internamente, como reconhece, 
entre outros, o iurisfilósofo marxista, Imre Szabo, voltando a falar numa “consciência jurídica”, que, 
evidentemente, tal como as próprias normas, poderá ser reacionária ou progressista; isto é, poderá 
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ser a conscientização libertadora ou a “consciência” passiva de quem se rende às ideologias. Como 
distinguir uma da outra é operação que segue os mesmos critérios de avaliação da legitimidade ou 
ilegitimidade das normas em que o Direito se exprime (e que não são exclusivamente as do Estado). 
É um erro falar em Direito e Moral, como se no primeiro aparecessem normas heterônomas (impos-
tas, de fora, por vontade alheia) e na segunda houvesse uma autonomia em que as normas e seu 
domínio fossem de processo interno exclusivamente. A norma jurídica é heterônoma, tanto quanto 
a moral, na medida em que não somos nós quem as cria; mas também são ambas relativamente 
“autônomas”, na medida em que nos posicionamos criticamente, conscientizados, despertos, di-
ante do que qualquer uma delas nos impõe. Ressalvamos, de novo, que não há um só conjunto de 
normas jurídicas, mas várias (as do Estado, as de classes e grupos espoliados e oprimidos), de tal 
sorte que a exata conscientização nos leva a opções e atitudes de exame crítico daqueles padrões 
de conduta que pretendem ser obrigatórios e se aparelham com meios repressivos, para tentar le-
var-nos à submissão. Norma moral puramente autônoma e norma jurídica puramente heterônoma 
são noções tomadas à filosofia de Kant, segundo o qual a norma jurídica nos sujeita sem remédio 
à vontade do Estado e a norma moral “revela” em nós um “imperativo categórico” (um dever moral 
indeclinável): para ele “a lei moral está dentro de mim” (do sujeito). Entretanto, se formos reparar 
em que tal imperativo consiste, veremos que toda moral “interior” de Kant é, substancialmente, o 
reflexo interno de sua posição social e da educação recebida; aliás, de mãe muito religiosa, que 
encheu o filho de proibições e manhas. Não está neste aspecto a importância da obra de Kant. Ao 
combater o positivismo jurídico kantista, Poulantzas mostra que vale ressalvar um outro ângulo, 
também jurídico e de melhor inspiração, assinalado nos estudos kantianos de Goldmann. Mas isto, 
aqui, não vem ao caso.

   A bilateralidade atributiva é o nome pomposo dado à característica também atribuída às 
normas de Direito, segundo a qual há sempre uma relação, neste gênero de norma, em que um 
dos sujeitos é investido no direito subjetivo de reclamar aquilo que a própria norma (direito objetivo) 
lhe garante, impondo-se a outro sujeito o dever jurídico de respeitar tanto a preceituação quanto o 
direito de outrem, nela inscrito. Troquemos isto em miúdos, com o exemplo famoso de Petraziski. 
Se um cidadão aluga um veículo e, chegando ao destino, se recusa a pagar o valor do transporte, 
negando também a esmola pedida por um mendigo que ali estava, a descaridade com o mendigo 
não tem consequência, a não ser (de novo!) no foro íntimo de quem a praticou, mas o transporta-
dor pode exigir o pagamento, pois existe uma norma jurídica, que estabelece a obrigatória relação 
bilateral e dá meios de cobrança. Notou, certamente, o leitor daquele típico elemento burguês do 
próprio exemplo, que logo pensa na relação de débito e crédito exigível (entre gente “de posses”), 
deixando à miséria (que a sociedade gerou) o recurso à caridade (ainda  assim, se o mendigo tiver 
sorte e o burguês, a “mão aberta”...). Aliás, toda a Teoria Geral do Direito, segundo a tradição, é bur-
guesíssima, e vive falando em devedor, credor, adimplemento (isto é, cumprir a obrigação, pagar, 
ainda que bufando, ou sujeitar-se a indenizar “prejuízos” com juros e todos aqueles outros babados 
do cifrão-senhor do mundo). Com esta observação, voltemos ao exemplo: por que não é “exigível” 
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o dever moral, qualquer que seja, ainda que concebido naqueles termos muito reles? A resposta 
seria que não há órgão (público) que defina o dever moral, nem sanção organizada (do Estado), a 
que recorra o “credor”. No máximo, a coisa resolve-se entre o descaridoso e Deus, por mediação 
de sacerdote, que “multará” o avarento em uns dez padre-nossos bem rezados e um dinheirinho a 
mais para as caridades da  Igreja. Isto, sem maior sacrifício, pois a mais-valia é gorda.

Há, neste raciocínio, uma grande confusão. Admitir que a moral é “unilateral” e o direito, 
“bilateral”, volta, por um rodeio, à questão da “autonomia” e da “heteronomia”, desde que assim se 
diz que a norma moral (criada em nós, porque Deus ou a “Razão humana” lá nos enfiaram a tal 
“consciência” livre) não tem senhor, protetor e cobrador, senão de foro íntimo. Mas aqui aparece o 
mesmo artifício. O ato moral é cobrado pela sociedade (classe, grupo, instituições), que o estabel-
ecem e o mau pagador (ah, sempre este vocabulário!) sofre não desprezível sanção, que cresce, 
desde a forma leve de ser “malvisto” pela “gente boa”, até o isolamento, que impede o “mau caráter” 
de transitar nas doçuras mundanas. E lá vão para o submundo os proscritos, com o rótulo de puta, 
bicha, maconheiro, vigarista, irresponsável, sem-vergonha e outros “horrores” hipócritas para a 
“moral” do burguês, o moralista, que incita guerras, vendendo armas a grupos hostis, explora o 
trabalhador, transa na moita em todas as posições, entrega ao estrangeiro as riquezas nacionais, 
enche a cara escondido, patrocina os puteiros, recebe mordomias, abre conta em banco suíço e sai 
rico das falências ou recebe injeções de crédito para evitá-las.

  Dir-se-á que os padrões morais são menos precisamente indicados; que faltam textos para 
defini-los (às vezes, existem, nos chamados “códigos de ética”). Dir-se-á também que as sanções 
morais são muito menos precisas do que as jurídicas e, nestas, a coercibilidade é mais intensa, o 
procedimento para aplicá-las, menos fluido e o órgão aplicador, menos vago. Mas, neste caso, a 
questão se desloca para a terceira característica, atribuída à norma jurídica, isto é, de que esta, e 
só esta, possui as sanções organizadas. Nisto, afinal, reside, para muitos juristas, o supremo crité-
rio distintivo. Deixemos, por enquanto, de lado, o vício que eles têm de caracterizar o Direito pela 
norma e a norma pela sanção, num círculo vicioso, que depois define o Direito como o conjunto 
de normas que têm aquela sanção, pouco importando, para serem “jurídicas”, o que levem dentro.

De toda a sorte, há norma jurídica sem sanção organizada, como há norma moral que dis-
põe de tal sanção. Se a sanção organizada é a que tem órgão e processo exatamente definidos, 
para a sua aplicação, o Direito Internacional, por exemplo, em muitos casos, apresenta meras 
sanções difusas (sem “organização”); e extrair a ideia de que ele não é bem um Direito (como fa-
zem alguns) equivale, como diz Truyol y Serra, a impor, arbitrariamente, ao Direito Internacional o 
modelo de “Direito estatal moderno”, como se este fosse o único – o que, logicamente, é absurdo 
e, historicamente, importa dizer que muitos sistemas jurídicos do passado não eram Direito. No 
Direito Internacional, as represálias, as pressões econômicas, até a guerra justa não estão precisas 
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e previamente definidas, em seu cabimento, procedimento e órgãos aplicadores. Neste sentido, 
pode-se dizer que tais sanções são difusas, como difusas também são muitas sanções relativas 
ao descumprimento dos preceitos da Declaração dos Direitos Humanos, nem por isto deixando 
de ser jurídicas. O fato é que a argumentação dos negadores do Direito Internacional é falseada 
pela apresentação dum modelo histórico, o do Direito estatal burguês do século XIX, como único 
modelo jurídico, o que valeria dizer que, antes e fora dele, Direito não houve, nem há. Isto implica 
um disparate histórico, para servir ao privilégio legalista, e contradiz, por outro lado, a realidade. 
Ademais, existe aí mero reforço do domínio estabelecido (reforço ideológico), na ideia de que o 
Direito estatal é considerado como o único “desenvolvido”, aperfeiçoado e “racional”. A palavra 
“racional” é sugestiva, pois sugere a passagem do iurisnaturalismo burguês, que medrou fora do 
poder, para o congelamento no dogmatismo do Estado e leis da burguesia, que afinal chegara ao 
comando social. Os Tribunais de Nuremberg e de Tokyo, por exemplo, venceram o desafio de que 
não constituíam órgão preestabelecido, para aplicar sanções não predeterminadas a procedimen-
tos não predefinidos como crime. O legalismo que pretendia salvar criminosos, perante o Direito 
Internacional, não prevaleceu.

  Além de tudo, a norma moral se aparelha com sanções, organizadas, também, segundo 
costumes, dotados de ritual muito preciso de aplicação, para as infrações contra a honesta conduta. 
Lembraríamos, por exemplo, o “gelo”, em que um grupo marginaliza o indivíduo infrator; a “bola 
preta”, que veda o acesso dos indivíduos de má reputação a determinadas associações; o requisito 
de “idoneidade”, exigido para o livre trânsito em certas posições sociais; e assim por diante.

Em conclusão, parece que não existiria um critério distintivo entre a norma jurídica e o tipo 
de norma social mais próxima, que é a norma moral. Não chegamos tão longe, o que desejávamos 
acentuar é que não há diferença formal absoluta entre a norma jurídica e a norma moral. Apenas 
a norma jurídica tende a ser mais intensamente heterônoma; sua bilateralidade-atributiva, mais 
precisa; a sua coercibilidade, mais frisante e as sanções, mais nitidamente organizadas. Foi neste 
processo de intensificação que se desprendeu, gradativamente, de um bloco originário, o elenco 
das normas jurídicas, que ali conviviam numa espécie de condomínio indiviso. A lição histórica e os 
estudos de antropologia social demonstram isto com bastante clareza. Mas é preciso logo recordar 
que a ausência duma radical diferença de forma (por normas absolutamente diversas) entre Direito 
e Moral não confunde os campos de um e de outra, pela simples razão de que, como repetidam-
ente acentuamos, mesmo que se exprimissem por normas radicalmente distintas, não seria por isto 
que se distinguiriam, em substância, o Direito e a Moral. O mesmo produto poderia vir em  duas em-
balagens, assim como o fato de vir nas embalagens (normas) muito semelhantes não significa que 
sejam estas normas do mesmo produto, como efetivamente não são. Direito é uma coisa, Moral 
é outra, mas não é nas normas que tal diferença radica. Formalmente, os veículos de expressão 
(normas sociais), tanto para o Direito, quanto para a Moral, são bem parecidos; a norma jurídica é 
apenas uma forma que tende a intensificar as características da norma social. Se quisermos esta-
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belecer a diferença entre Direito e Moral, diremos então que, em vez de procurá-la nas normas (em 
que não há demarcação radical e, mesmo que houvesse, não liquidaria a questão), devemos bus-
car a natureza dos conteúdos que são veiculados em normas de tão grande semelhança. Mesmo 
numa comunidade primitiva, em que o Direito e a Moral conservam certa direção comum (pois não 
há cisão e, logo, não há conflito de classes), isto não exclui os conflitos de grupos e indivíduos, que 
o Direito focaliza de um jeito e a Moral de outro. O que continua separando Moral e Direito, ainda 
quando (e é o caso da comunidade primitiva), ambos os tipos de normas aparecem num bloco de 
preceituações com direção mais ou menos homogênea, não está na precária diferença formal das 
normas, porém, no sentido substancial que revela o Direito na sua peculiar “essência”. Esta há 
de ser buscada na própria dialética social, para não dissolver-se em nebulosas metafísicas, nem 
achatar-se em qualquer bloco de normas estatais (que nem de longe são garantia de que ali, nas 
leis, está o Direito legítimo). 
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Texto 3 - O que são Direitos Humanos?
 

Lívia Gimenes Dias da Fonseca
Lucas Cacau

Nuni Jorgensen

O entendimento de que existem direitos humanos como direitos inalienáveis do ser humano 
não é recente e remonta pelo menos às antigas tradições greco-romanas. Naquela época, a noção 
básica de indivíduo não era a mesma da modernidade e os direitos faziam antes uma referência 
à participação política, sempre vinculada ao instituto da polis, do que às noções iluministas de au-
tonomia ou liberdade individual. Focava-se, portanto, no cidadão, homem, em detrimento do ser 
humano individual como concebido hoje.

Durante a Idade Média, em que a sociedade manteve o elemento patriarcal em sua es-
truturação, a ideia de que todos seriam portadores de certos direitos continuou existindo, sendo 
pautada centralmente na religião. O fato de se acreditar que todos os seres humanos haviam sido 
criados pelo mesmo “pai” e que seriam iguais perante os olhos de Deus fez com que emergisse a 
noção de humanidade e, com ela, a ideia de igualdade entre todos, pressuposto essencial para a 
elaboração de qualquer entendimento de direitos humanos. Isso não só é verdade para a tradição 
judaico-cristã, mas também para a islâmica e todas as religiões de base deística.  

No fim do século XVII, com o advento do Iluminismo, a defesa dos direitos naturais e, então, 
dos direitos humanos – a que se fazia menção pelo termo “direitos dos homens”, expressão que 
já denotava a histórica exclusão que perpetuaria durante séculos – assumiu uma feição bastante 
distinta daquela típica da moralidade cristã. Para influentes teóricos da modernidade, haveria um 
estado de natureza em que os seres humanos eram livres e iguais. Como forma de autoproteção, 
estes teriam firmado um contrato, segundo o qual, na sociedade civil, deveriam ser respeitados 
certos direitos naturais e inalienáveis do homem, entre os quais estariam a vida, a liberdade e a 
propriedade. Os direitos do homem não seriam, assim, revelados por força da vontade divina, no-
ção abalada devido a conflitos religiosos, mas por algo que unificaria a todos: a razão. Tais direitos, 
entretanto, dependiam da noção que se tinha de autonomia, a partir da qual se excluíam grupos 
como crianças, loucos, prisioneiros, escravos, criados, negros, sem propriedades, minorias religio-
sas, estrangeiros e, inclusive, mulheres49.

49  Eram somente parte do todo detentor dos direitos os indivíduos considerados moralmente autônomos, supostamente os úni-
cos que poderiam raciocinar e decidir por si mesmos, vistos como semelhantes e capazes de gerar empatia. “Os direitos humanos 
dependem tanto do domínio de si mesmo como do reconhecimento de que todos os outros são igualmente senhores de si. É o de-
senvolvimento incompleto dessa última condição que dá origem a todas as desigualdades de direitos que nos têm preocupado ao 
longo de toda história”. HUNT, L. A invenção dos direitos humanos: uma história. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 28.
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Essas ideias jusnaturalistas que marcaram o período perpassaram o plano teórico para 
encontrarem aplicação a processos práticos, como o da independência estadunidense. É nesse 
contexto que Thomas Jefferson, considerando que existiriam verdades autoevidentes, ideia a que 
ainda na contemporaneidade se faz referência, chega à conclusão de que todos têm certos direitos 
inalienáveis, como o direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Tais noções permitiriam 
que Jefferson transformasse um mero documento sobre injustiças políticas, a Declaração da Inde-
pendência estadunidense de 1776, em uma proclamação duradoura dos direitos humanos (HUNT, 
2009, p. 13). No mesmo sentido, inspirada por tal declaração e assentando os direitos sagrados do 
homem, elaborou-se um documento oficial para a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão de 1789, encarnando em si, a exemplo da Declaração da Independência, 
a universalidade, a igualdade e o caráter natural dos direitos humanos, elementos com expressão 
política que ecoariam em importantes documentos oficiais posteriores, embora ainda fossem inca-
pazes de contemplar em si os grupos nitidamente excluídos50.

É a partir do fim da modernidade, marcados pela Revolução Francesa, que os direitos 
humanos recebem maior denotação legalista. Os direitos passam a ser vistos sob uma ótica posi-
tivista, isto é, tratados como fundamentais desde que assegurado seu reconhecimento pelo poder 
público e sua ordem jurídica positiva estatal (DORNELLES, 2007). Os direitos humanos deixam, 
assim, de serem parte de uma ordem jusnaturalista ideal, abstrata e transcendental para serem 
vistos como um produto emanado do Estado por meio de seu processo de legislação e legitimação. 
De acordo com a visão preponderante do século XIX, as declarações de direitos e as constituições 
estatais, instrumentos de tal esforço, seriam não apenas a expressão formal desses direitos, mas 
sua própria fonte de validação, já que os regulariam segundo leis organizadas para e supostamente 
aceitas pela comunidade.

Passado o período inicial de reconhecimento constitucional dos direitos fundamentais, du-
rante o século XX, houve uma incorporação gradual dos direitos humanos na agenda e cultura 
jurídica internacionais. Com a aproximação dos países no esforço de estabelecer as bases de uma 
nova ordem internacional, adversa aos horrores da Segunda Guerra Mundial, nasceram as Nações 
Unidas e, em seu âmbito, firmou-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, um 
pronunciamento formal que admitia em seu corpo, apesar das limitações, direitos negligenciados 
pelas principais declarações precedentes, delineando um conjunto de obrigações morais para a 
comunidade mundial e cristalizando 150 anos de luta pelos direitos (HUNT, 2009).

50  Um dos esforços de superação dessa limitação foi a elaboração da Declaração dos Direitos das Mulheres e da Cidadã de 
1791, cuja redatora, Olympe de Gouges, feminista revolucionária francesa, foi guilhotinada em 1793.
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Essa situação ensejou o desenvolvimento, ainda em curso, de um regime de proteção inter-
nacional aos direitos humanos, cujo conteúdo tem sido forjado em diversos tratados, dispositivos e 
instrumentos de validade jurídica internacionais, além de mecanismos controladores, conferências, 
convenções e sistemas de proteção e promoção dos direitos humanos em âmbito internacional, 
sejam eles civis e políticos, econômicos, sociais e culturais ou difusos, coletivos e de solidariedade. 
No entanto, o regime de proteção internacional aos direitos humanos, carente de poder coercitivo 
de imposição, ainda se mostra vulnerável, já que os Estados soberanos mantêm relativa autonomia 
para aceitação, cumprimento e resposta à violação das normas internacionais.

É por isso que a dupla responsabilidade do Estado de respeitar e fazer respeitar as garan-
tias fundamentais não pode se esgotar em seu ordenamento legal: a validade dos direitos humanos 
deve ser assentada em algo mais profundo do que a ordenação estatal, superando a insuficiên-
cia da validade formal das normas jurídicas para se fundamentar nos valores éticos do direito. O 
próprio processo de universalização dos mecanismos de proteção aos direitos humanos tem sido 
marcado “não apenas pelo reconhecimento formal desses direitos, mas principalmente pelas lutas 
dos povos contra a opressão” (DORNELLES, 2007). 

Não se trata, assim, de uma concepção jusnaturalista ou positivista, mas da ideia de que 
o direito deve ser entendido como produto de articulações da própria sociedade, em especial dos 
movimentos sociais, na sua atuação e participação ativa para a destituição de uma realidade injusta 
que nega aos indivíduos sua plena realização. Nessa perspectiva, os direitos devem ser formulados 
por meio de uma participação democrática que deixe a critério dos sujeitos jurídicos se querem e/
ou como querem fazer uso de tal direito. Assim, o direito pode até se manifestar por meio de nor-
mas, desde que se assegure que estas sejam a expressão de uma legítima organização social da 
liberdade (COSTA, 2005).

Ainda em relação à construção dos direitos humanos, para além da dicotomia entre o jus-
naturalismo e o positivismo, faz-se igualmente necessária a superação da dicotomia entre o univer-
salismo e o relativismo. O universalismo moderno abstrato ignora as diferenças ou as condena e 
acaba por operar como um instrumento de globalização hegemônica em que uma determinada cul-
tura local se impõe no mundo como vencedora da luta pela valorização ou apropriação de recursos 
(SANTOS, 2006). Por outro lado, a concepção do relativismo é a de que todas as culturas devam 
ter autonomia no seu modo de organização, independentemente de seus elementos opressores. 

O que se propõe é que com o diálogo e com a ação transnacionalmente organizada de gru-
pos de oprimidos e oprimidas é que se pode distinguir uma política emancipatória de uma política 
meramente regulatória (SANTOS, 2006). Uma concepção multicultural de direitos humanos seria 
a precondição de uma relação equilibrada advinda de uma consciência de que todas as culturas 
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possuem aspectos emancipatórios e opressores. Dessa forma, diferentes concepções de dignida-
de humana são colocadas em espaços de compartilhamento capazes de construir uma cultura de 
direitos humanos solidária, coletiva, interativa, intersubjetiva, baseada na reciprocidade e no reco-
nhecimento do outro e da outra (SANTOS, 2001).

Por fim, os direitos humanos teriam como objetivo a conscientização e a declaração do que 
vai sendo adquirido nas lutas sociais e dentro da história, enquanto síntese jurídica, “para trans-
formar-se em opção jurídica indeclinável” (LYRA FILHO, 2005, p. 10). Não obstante a pretensão 
cientificista de separação entre ética e direito, própria do positivismo, são os direitos humanos nos 
contextos das práticas sociais emancipatórias que realizariam, coletivamente e historicamente, a 
base ética de toda normatividade (SOUSA JUNIOR, 2008).
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Texto 4 - A Estrutura do Estado e a Secretaria de Políticas para 
as Mulheres: atuação e desafios

Lourdes Bandeira

Em janeiro de 2003, quando o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou 
sua trajetória rumo à construção de novas perspectivas de atuação na área de políticas públicas 
para o país, foi criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), como uma peça estratégi-
ca no contexto do novo governo, com vistas à promoção da igualdade social e de gênero articulada 
ao processo de crescimento econômico. Naquele momento, instalava-se um novo paradigma de 
ação pública, que priorizou a redistribuição de renda, o combate à pobreza e a todas as formas de 
desigualdades, sobretudo as que atingem as mulheres. 

A criação da SPM e a incorporação da temática de gênero/mulheres nas políticas públicas 
representaram um espaço inaugural no Estado, centrado no reconhecimento de que a desigual-
dade de gênero altera a estrutura de sustentação do desenvolvimento socioeconômico e cultural. 
Ao mesmo tempo, concretiza-se a institucionalização do desafio contra a desigualdade a partir de 
um compromisso político e representa uma ruptura com a verticalidade tradicional assistencialista 
e clientelista. 

Neste cenário, as mulheres tornaram-se, finalmente, protagonistas da construção de um novo 
caminho a ser seguido em direção a um futuro de independência, autonomia e de igualdade cidadã.  Ao 
longo de quase uma década de caminhada, enfrentamos muitos desafios e obstáculos, no entanto, con-
quistamos o direito de caminhar lado a lado com os homens e de contribuir com nossas ideias, histórias, 
capacidades e lutas para a consolidação de um Brasil que seja para todos e todas. 

A SPM tomou como tarefa urgente na efetivação das políticas públicas a discussão do en-
frentamento das condições de desigualdade e discriminação vivenciadas pelas mulheres. Este en-
tendimento político pôde se concretizar de forma clara, por meio do compromisso com as mulheres 
e com a igualdade de gênero, assim como trabalhar esta temática de forma transversal junto aos 
demais Ministérios. Assim, a SPM acabou por se constituir em um espaço de formulação, coorde-
nação e implementação de políticas públicas voltadas à promoção da autonomia das mulheres e 
da igualdade de gênero.

Com o objetivo de estabelecer um marco orientador para a ação do Estado na área de 
gênero, a SPM lançou o I e o II Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres (PNPM), em 2004 
e em 2008, respectivamente. Construídos a partir das diretrizes emanadas de duas Conferências 
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Nacionais, que tiveram ampla participação da sociedade civil, estes documentos demarcam um 
novo momento no campo das políticas direcionadas às mulheres.

No caso específico do I PNPM, foi proposta aos governos estaduais e municipais a assi-
natura de um termo de compromisso para assegurar sua efetivação e a garantia de que chegasse 
efetivamente às suas destinatárias. A ação foi fortalecida pela criação de organismos governamen-
tais de políticas para as mulheres, a nível estadual e municipal, articulados entre si e com o governo 
federal, por meio do Fórum Nacional de Organismos Governamentais. O objetivo é apoiar, incenti-
var e subsidiar tecnicamente a implementação do Plano de Política para as Mulheres, nos Estados 
e Municípios, assim como acompanhar, avaliar e promover sua difusão. 

Nunca se discutiu tanto a situação das mulheres no país, questões como a violência base-
ada em hierarquia de gênero ganhou espaço no debate da grande mídia, principalmente após a 
criação da Lei Maria da Penha, em agosto de 2006. Foi criado um sistema de acompanhamento 
da execução dos PNPM, disponibilizado posteriormente na página eletrônica da Secretaria e que 
deveria ser preenchido pelos Ministérios e de livre acesso e consulta pela sociedade civil. 

A implementação dos compromissos firmados no II PNPM tem sido coordenada, desde 
2008, pela SPM e desenvolvida por um conjunto de 22 Ministérios e secretarias, que se comprome-
teram com a execução de R$ 17 bilhões na efetivação de 388 ações distribuídas em 11 capítulos, 
cujos temas são: i. autonomia econômica e igualdade no trabalho; ii. educação inclusiva; iii. saúde 
das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos; iv. enfrentamento da violência contra as mulheres; 
v. participação das mulheres nos espaços de poder e decisão; vi. desenvolvimento sustentável; 
vii. direito à terra, moradia e infraestrutura social; viii. cultura, comunicação e mídia igualitárias; ix. 
enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia; x. enfrentamento das desigualdades geracionais; 
xi. gestão e monitoramento. Assim, as ações implementadas a partir do II PNPM são fruto da cons-
trução coletiva e permanente instrumento que tem garantido unicidade e articulação entre todo o 
governo federal no campo das políticas direcionadas para as mulheres. Em 2010, o governo federal 
transformou a SPM em Ministério, consolidando e legitimando o seu caráter de órgão essencial da 
presidência da República. 

No entanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido no sentido de ampliar o acesso 
das mulheres a seus direitos e muitos são os desafios a serem enfrentados. A SPM tem trabalhado 
com desafios considerados estratégicos e orientadores das políticas para as mulheres, são eles: 

1) Eliminar as assimetrias/desigualdades entre as mulheres, tornando seus direitos acessíveis 
a todas. 
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As desigualdades que atingem as brasileiras, tais como os fatores de raça, etnia, idade e 
orientação sexual não só estabelecem necessidades diferenciadas, como também produzem situ-
ações de vulnerabilidades distintas e impossibilitam que as ações de governo alcancem todas as 
mulheres da mesma forma e na mesma intensidade. Além disso, em um país com as dimensões 
que tem o Brasil, as diferenças regionais também contribuem para facilitar ou dificultar o acesso das 
mulheres aos benefícios e avanços disponibilizados pelos governos.

2) Garantir a igualdade no mundo do trabalho com foco na corresponsabilidade da sociedade 
e do Estado pela reprodução da vida.

As atividades relacionadas à reprodução e manutenção da vida humana têm recaído, histó-
rica e exclusivamente, sobre as mulheres. A realização das tarefas domésticas e de cuidados com 
marido/companheiro, filhos/as, dos/as e doentes acabam por se tornar fatores de “aprisionamento” 
das mulheres no âmbito doméstico. Com o progressivo aumento de sua participação no mercado 
de trabalho, as mulheres têm somado cada vez mais atribuições. Como resultado, as taxas de 
fecundidade já se encontram abaixo do nível de reposição populacional e as pesquisas apontam 
um grave quadro de adoecimento feminino, cada vez mais frequente e precoce, derivado de sua 
exposição cotidiana ao stress e à sobrecarga de trabalho. É urgente que o Estado e a sociedade 
reconheçam a reprodução da vida como responsabilidade coletiva, bem como a função social da 
maternidade, sob o risco de que haja um colapso em nosso processo de crescimento.

3) Ampliar a presença de mulheres nos espaços de poder e de decisão. 

O baixo índice de participação feminina nos espaços de tomada de decisão é possivelmen-
te um dos fatores que mais contribui para a manutenção da situação desfavorável em que vivem 
as mulheres brasileiras. Exemplo disso é o fato de que o enfretamento à violência de gênero só 
foi incorporado efetivamente às políticas de Estado quando se criou uma institucionalidade com a 
atribuição de elaborar e executar políticas para as mulheres.

 Desta forma, é fundamental definir estratégias para ampliar a representatividade feminina 
nos espaços de poder. Como é possível observar, ainda há muito trabalho pela frente. A construção 
de um Brasil livre da desigualdade de gênero não é tarefa para um só governo ou uma só geração. 
É preciso garantir que o Estado brasileiro siga dialogando com as mulheres, legitimando as suas 
demandas e assegurando o espaço e os recursos necessários para que os seus direitos sejam 
defendidos e aprofundados. 

 
Só assim faremos do Brasil um país de todos e de todas. 
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4) Combater todas as formas e manifestações de violência contra as mulheres. 

Apesar dos avanços gerados pela implementação da Lei Maria da Penha, (Lei n. 
11.340/2006), que tornou crime todo e qualquer ato de violência física, moral, patrimonial, psicológi-
ca e sexual contra as mulheres na esfera das relações domésticas e familiares, além de aumentar 
significativamente o volume de denúncias, e pela possibilidade de articulação das políticas voltadas 
para a saúde, educação e segurança pública, a diversidade de práticas de violências perpetradas 
contra as mulheres permanece, e não encontra a devida ressonância no atendimento nas esferas 
policiais e jurídicas, comprometidas com um atendimento cidadão, cuja aplicação tem ocorrido 
em meio a uma série de dificuldades interpostas por parte dos agentes públicos desses mesmos 
sistemas.

Além disso, ainda persiste um fundo ideológico sexista e religioso conservador que se en-
contra presente na cultura patriarcal brasileira, que impede o reconhecimento de direitos, ideias, 
ações, sentimentos das mulheres. Portanto, os desafios que ainda restam a serem enfrentados 
pela SPM vão bem mais além dos desafios aqui mencionados, pois se trata de evidenciar a ne-
cessidade de mudanças profundas em relação à condição de erradicação das desigualdades entre 
homens e mulheres, uma vez que os custos sociais, econômicos e políticos das desigualdades de 
gênero acabam por prejudicar não apenas as mulheres, mas toda a sociedade brasileira, compro-
metendo, assim, as gerações futuras.



161



162

Introdução Crítica ao Direito das Mulheres

Unidade III • Texto 5

• Democracia e Feminismo: mudando a paisagem

• A Conformação do Congresso Brasileiro no século XXI

• Arquitetando futuros

162



163

Texto 5 - Participação no Legislativo, democracia e feminismo

Eneida Vinhaes Bello Dultra

“Nós, mulheres, estamos conscientes que este país só será verdadeiramente democrático 
e seus cidadãos e cidadãs verdadeiramente livres quando, sem prejuízo de sexo, raça, cor, classe, 
orientação sexual, credo político ou religioso, condição física ou idade, for garantido igual tratamen-
to e igual oportunidade de acesso às ruas, palanques, oficinas, fábricas, escritórios, assembléias e 
palácios” (Trecho da Carta das Mulheres aos Constituintes, 1987).

Para tratar da participação política das mulheres, cotas ou das estatísticas da presença 
feminina nos espaços do Poder Legislativo no Brasil é preciso falar, necessariamente, do trabalho 
de articulação do Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA). Este Centro, com mais de 
20 anos de existência e atuação nos espaços de Poder, exerce, entre outras ações, uma atividade 
fundamental para os movimentos de mulheres: interferir nos processos legislativos e no desen-
volvimento de mecanismos de observação da ação de congressistas em torno dos direitos das 
mulheres e das questões de gênero na ação política, com os temas e as perspectivas da igualdade 
de gênero e raça.

É preciso reconhecer que a formação da sociedade moderna, mesmo ao instituir os direitos 
irrenunciáveis de liberdade e igualdade, com bandeiras de movimentos revolucionários no século 
XVIII em diversos países da Europa, e no século XIX em países das Américas, inclusive no Brasil, 
não conseguiu atender às expectativas de igualdade para todos os segmentos sociais. Mudanças 
significativas e estruturantes requerem a transformação de mecanismos de percepção das mulhe-
res por elas mesmas – reforçando sua autonomia – e pelos homens, por meio da politização dessas 
questões na associação das esferas públicas e privadas. 

Esse trabalho demanda uma luta articulada e incansável das mulheres e de seus movimen-
tos organizados na discussão política dos estereótipos sociais, levando em conta o entendimento 
de que o privado também pode e deve se tornar público se nele houver hierarquização entre pes-
soas ou violação de direitos. Isso só pode ser transformado politizando os temas nas vivências 
democráticas.
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Democracia e Feminismo: mudando a paisagem

Nas últimas décadas, as feministas têm politizado o patriarcado como justificador das desi-
gualdades sociais entre homens e mulheres, exposto como fruto do contrato sexual que excluiu as 
mulheres da esfera pública, somando-se agora a adoção da categoria “gênero”51 como útil para as 
formulações atuais da politização e do enfrentamento das marcas do patriarcado ainda presentes 
nas sociedades contemporâneas. Se a distribuição de renda parece distinguir pobres e ricos e 
seus respectivos problemas; se o racismo é afrontamento de liberdade e de dignidade; a questão 
de gênero atravessa todos os aspectos e análises relativas às relações humanas em seus diversos 
níveis, quando hierarquizam homens e mulheres independentemente de raça, classe etc.

O modelo da democracia que valoriza a forma representativa (eleição de representantes 
para os Poderes Executivos e Legislativos) já se mostrou insuficiente para a transformação que se 
propõe na sociedade contemporânea. Como será visto a seguir a maior expressão representativa 
do país, o Congresso Nacional, ainda se mostra majoritariamente masculino e com acesso limitado 
às mulheres.

Não se pode nem se deve desprezar a força da conquista da representação no Poder Le-
gislativo, mas é preciso ter a percepção de que a mudança só ocorrerá por meio do encontro com 
novas mentalidades e experimentações práticas que proponham novos rumos, direção e sentidos 
da democracia, voltadas para a reumanização das sociedades, pautadas na equidade de gênero 
e étnica, com respeito aos direitos fundamentais e que repensem a presença da diversidade social 
nas esferas de poder e a politização da esfera privada. 

As lutas pela incorporação dos direitos políticos, especialmente no início do século XX, 
foram fundamentais para redefinir a relação entre as mulheres e a política e com a organização do 
Estado. Votar foi uma aquisição de direito que mudou a possibilidade de intervenção e só ocorreu 
no Brasil em 1934. As mulheres passaram de espectadoras a deliberativas, participantes das es-
truturas de Estado. Isso é Poder, mas ainda é pouco. Os obstáculos e desafios mais complexos 
para que as mulheres possam influenciar efetivamente na esfera pública e ainda trazerem à tona 
a necessidade de promover a reflexão sobre temas da esfera privada, como são as questões da 
sexualidade, da reprodução, da violência doméstica, exigem muito mais.

51  É preciso apresentar a discussão sobre a categoria “gênero”. São reconhecidas as múltiplas possibilidades de conceituar o 
“gênero” como categoria proposta pelas feministas, bem tratada por Joan Scott (1990) ou Margareth Rago (1998). Neste trabalho, 
foi utilizado o conceito de gênero na perspectiva relacional, como expressão que rejeita o determinismo biológico, usado como 
mecanismo de análise dos papéis sexuais adotados nas sociedades.
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As mulheres têm que afrontar as barreiras da desconfiança sobre a competência, coragem, 
determinação, capacidade de liderança para os espaços e as funções públicas. Também não são 
estimuladas, financiadas e destacadas quando se dedicam à vida política nos partidos. A legitimida-
de conquistada para o exercício do poder permitirá descartar as máscaras alheias52, os estereótipos 
masculinizados que já foram utilizados por muitas mulheres na ocupação dos espaços políticos e 
de poder. Que sejam inseridas novas práticas na vida em sociedade.

É nessa perspectiva que as elaborações feministas defendem a libertação do modelo das 
influências colonialistas e visam romper “a tradição” na composição e na lógica de atuação nos 
espaços públicos e nos espaços de poder. O patriarcado manteve a dominação masculina nas 
dimensões públicas e de poder, moldando uma paisagem que resiste em se transformar. Esse mo-
delo, infelizmente, também é reproduzido algumas vezes pelas mulheres que lá estão ocupando as 
estruturas politicas e as ações de Estado. 

Os movimentos de mulheres brasileiras vêm montando estratégias, alargando reflexões e 
desenvolvendo formas de lidar com as constatações retrógradas. Problematizar as construções 
culturais com os elementos que formam os modos de agir, de compor e de se expressar também 
denota a persistência com que os movimentos têm se pautado para inquietar e dinamizar as cômo-
das estruturas de poder.

A presença das mulheres nas estruturas do Estado e a conduta delas na defesa dos inte-
resses e direitos têm sido observadas. Além do reduzido número, nota-se a baixa reflexão sobre 
as questões de gênero e a elaboração de significativos mecanismos de alteração do status quo. 
Isso gera uma nebulosa situação para a dimensão democratizante que os movimentos feministas 
pretendem alcançar. 

Os argumentos das lutas sociais incluem: articulações; a defesa da pauta da igualdade de 
direitos priorizada como expressão da autonomia; mobilizações sociais na rua e nos meios virtuais 
com produção de material educativo e informativo sobre a necessidade de trazer à tona, para a es-
fera pública, os temas antes concebidos como privados, como a violência doméstica ou os direitos 
sexuais e reprodutivos das mulheres; inserção desse tema em debates acadêmicos e na realização 
de pesquisas qualitativas, inclusive com a criação de Observatórios; participação nos espaços de 
diálogo com os Poderes Executivos sobre direitos das mulheres para exigir a implantação das po-
líticas públicas com a devida destinação orçamentária; acompanhamento do Congresso Nacional 
para impedir retrocessos e construir espaços possíveis de avanços. Também abrange provocação 
do Judiciário para afirmar direitos e ampliar o exercício hermenêutico dos direitos fundamentais.

52  Inspirado no artigo Ousadia Feminina e Ordem Burguesa (1993), de Maria Lucia G Pallares-Burke.
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Um momento especial deste debate vive hoje o Brasil, com a primeira presidenta da Re-
pública, Dilma Rousseff. Eram e serão tantas as expectativas que focalizam esta nova experiência 
que desde o dia 1º de janeiro de 2011 algumas importantes reflexões entraram na pauta da so-
ciedade política brasileira, entre elas: mulher e poder. Os olhares para elementos novos podem 
ser percebidos pelos comentários, notícias e curiosidades sobre o mandato da presidenta, mas 
sempre marcados pela enorme sombra de desconfiança acerca da sua capacidade para exercício 
da função. Infelizmente, muitas observações se limitam à superficialidade que é associada à figura 
feminina: a cor e o modelo da roupa, o corte de cabelo, a orientação sexual, se tem choro ou não 
em falas públicas etc. Esses são itens sempre destacados.

Eleger uma mulher presidenta da República é a melhor ocasião para que o século XXI alar-
gue as perspectivas de gênero no Brasil. Não apenas pelo fato de ser uma mulher no poder, mas 
pela possibilidade de trazer diferenças comportamentais nas esferas públicas e fazer com que a 
sociedade reflita sobre a superação da naturalização da divisão sexual dos espaços para mulheres 
e homens. O aprimoramento da democracia ganha um forte elemento: a chance de este momento 
histórico produzir reflexões em torno das causas que envolvem maiores obstáculos para mulheres 
nos espaços públicos e da sobrecarga na vida privada.

 
É na política e com política que essas mudanças de perspectivas poderão ocorrer. 

A Conformação do Congresso Brasileiro no século XXI

Para as mulheres nunca é suficiente relembrar como a trajetória profissional e política são 
ainda tão complexas. Oneradas pelos afazeres domésticos, cuidados com filhos, idosos e doentes 
da família, as mulheres são sobrecarregadas em jornadas múltiplas. Mesmo aquelas que possuem 
melhor qualificação técnica, são ainda alvo das desconfianças sobre a capacidade de lidar com 
pressão, liderança, situações inesperadas ou quaisquer circunstâncias de trabalho difíceis. 

Observando a composição do Congresso Nacional, comprova-se que as dificuldades das 
mulheres em ocuparem os espaços políticos ainda permanecem; os processos de incorporação 
na organização e dinâmica dos partidos não são incentivados e há pouco investimento nas cam-
panhas das mulheres candidatas, sendo eleitas aquelas que possuem um excessivo destaque por 
uma atuação excepcional ou as que possuem uma trajetória de herança de parentes políticos. 

Segundo o CFEMEA, em 2006, concorreram ao cargo de deputadas federais 12,6% de 
mulheres. Nas eleições de 2010 o percentual chegou a 19,2%. Ainda de acordo com o CFEMEA, 
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para o Senado Federal houve diminuição das candidaturas femininas, porém foram eleitas oito se-
nadoras, em 2010 (quando a eleição era para 2/3 da composição do Senado) e em 2006 (quando 
a renovação era de 1/3), foram eleitas quatro mulheres, numa aparente estagnação na estatística. 

É preciso fazer a politização dessas questões. A ausência ou a reduzida participação no 
Congresso Nacional ou mesmo nas campanhas eleitorais não pode mais ser atribuída como res-
ponsabilidade única das mulheres, como se elas não tivessem interesse ou disposição para o exer-
cício de funções públicas, de poder e de decisão. Há uma falta estruturante de liberação do tempo 
das mulheres para se dedicarem a esses espaços e isso remete a uma rediscussão sobre compar-
tilhamento do tempo de afazeres domésticos. Também há um baixo investimento na mudança da 
cultura política que permita pautar as ações inclusivas dos segmentos sociais que tradicionalmente 
estiveram impedidos de participação nas esferas públicas. Tanto é assim que as mulheres, comu-
mente, são lideranças comunitárias nas associações de bairro ou outras organizações próprias do 
local de moradia, pois na dinâmica de suas vidas acumuladas de funções, estas instâncias próxi-
mas à moradia, são os espaços possíveis de exercício de sua atividade política.

Portanto, não é desinteresse ou indisposição das mulheres em candidatar-se ou investir 
na vida partidária, não é mais possível deixar de compartilhar a responsabilidade por essas difi-
culdades enfrentadas pelas mulheres, pois a exclusão passada e os impedimentos atuais podem 
e devem ser compensados por políticas afirmativas que lhes possibilite as mesmas condições de 
acesso e permanência nos espaços de poder e decisão. 

São ainda menores os números de congressistas que levantam o debate pela perspectiva 
feminista e que promovem a politização da desigualdade sobre o discurso dos estereótipos de gê-
nero construído e alimentado ao longo dos séculos. Isso não desanima a mobilização. Ao contrário, 
a motivação decorre mesmo da indignação. É preciso a compreensão de que o processo de refle-
xão cidadã e de mudança sociocultural ocorre muito mais lentamente do que o desejado. Avanços 
e resistências são permanentes e concomitantes na vida das mulheres.

Em 1997, a Lei n. 9.507/1997 estabelecia a quota de 30% do número de vagas que os 
partidos deveriam reservar. Em 2009, na Lei n. 12.034/2009, o percentual de candidaturas de mu-
lheres tornou-se obrigatório. Porém, como se pode verificar, não basta definir um percentual para 
as vagas possíveis, é preciso que os partidos incluam no número real de candidaturas e que seja 
aplicada uma penalidade nos casos de descumprimento. Outro sinal positivo estabelecido na Lei n. 
12.034/2009 foi a definição de percentual de 5% dos recursos do Fundo Partidário que deverão ser 
aplicados com o estímulo da participação política das mulheres. 
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Arquitetando futuros

A organização social está ligada, necessariamente, pela correlação de forças entre o governo, 
indivíduos e grupos que se articulam institucional ou voluntariamente. Optar por um novo modus de 
regulação social exige maior capacidade de articulação. E para que se alarguem as perspectivas 
para a igualdade de vida entre as pessoas, a melhor ocasião para o século XXI, é efetivar novos 
espaços públicos des-hierarquizantes e que “se abra, de modo mais libertário, à entrada das multipli-
cidades e de novas subjetividades” (RAGO, 1998).

Estamos em tempo de reinventar, o que Boaventura de Sousa Santos (2007) vai chamar 
de “demodiversidade”: perdemos a diversidade de formas alternativas em que o jogo, a competição 
entre elas de alguma maneira dava força à teoria democrática (p. 87). Propõe como exemplo da 
reinvenção necessária da relação entre a democracia representativa e a participativa, em patamares 
não de coexistência delas, simplesmente, mas de complementariedade (AVRITEZ; SANTOS, 2003). 
Uma espécie de posição contra-hegemônica às condutas naturalizadas de que dispomos e que nos 
submetem ao que denominam de democracia de baixa intensidade. O desafio está em democratizar 
todos os espaços de poder e saber, formando o que Santos (2003) vai chamar de democracia de alta 
intensidade.

As mulheres são capazes de levar suas vivências/experiências de representação na perspec-
tiva de enunciarem direitos, mesmo que ainda seja uma tarefa árdua diante da invisibilidade que ain-
da lhes é imposta. Esta posição de “invisível” na esfera pública foi fruto da exclusão e discriminação 
escondidas, mas não é mais condizente com o que se avançou. Estamos certas de que igualdade 
entre gêneros e racial se alcança com as possibilidades iguais de desenvolvimento de uma socieda-
de, de um país, quando mulheres, homens e negros estiverem com acesso e condições iguais em 
ambientes públicos ou privados, construindo e aprofundando a vivência democrática.

Para isso que estamos nos preparando! Aproveite o texto para discussão.
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Texto 6 - Violência contra a mulher, empoderamento e acesso 
à Justiça

Danielle Martins Silva 

“Se é verdade que a igualdade de todos perante a lei, igualdade efetiva – não apenas formal – é o ideal básico 
de nossa época, o enfoque de acesso à justiça só poderá conduzir a um produto jurídico de muito maior beleza e quali-

dade do que aquele de que dispomos atualmente”  

Mauro Cappelletti e Bryant Garth

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, 
denominada “Convenção de Belém do Pará”, de 1994, assinada pelo Estado brasileiro, conceitua 
a violência contra a mulher como sendo qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause 
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no 
privado, que tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em qualquer outra relação 
interpessoal, em que o agressor conviva ou haja convivido no mesmo domicílio que a mulher, 
compreendendo, entre outros, estupro, violação, maus-tratos e abuso sexual. Refere-se, ainda, à 
violência que tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer pessoa e que compre-
ende, entre outros, violação, abuso sexual, tortura, maus tratos de pessoas, tráfico de mulheres, 
prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no lugar de trabalho, bem como em instituições 
educacionais, estabelecimentos de saúde ou qualquer outro lugar, e que seja perpetrada ou tolera-
da pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra.

A Convenção reconheceu que a violência contra a mulher constitui uma violação dos direi-
tos humanos e das liberdades fundamentais e limita total ou parcialmente à mulher o reconheci-
mento, gozo e exercício de tais direitos e liberdades, constituindo uma manifestação de relações de 
poder historicamente desiguais entre mulheres e homens. 

No Brasil, é recente o processo de enfrentamento estatal à violência contra a mulher, com 
maior ênfase na questão da violência doméstica. Um longo caminho foi percorrido desde a primeira 
delegacia da mulher criada no estado de São Paulo, em 1985, até a promulgação de uma lei de en-
frentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha), o que somente 
foi possível no contexto de uma Constituição Federal como a de 1988, que consolidou a igualdade 
entre homens e mulheres, bem como uma série de direitos individuais e sociais a serem usufruídos 
por ambos os sexos. 
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Eis a importância da Lei Maria da Penha (Lei n.11.340/2006), que entrou em vigor em se-
tembro de 2006, representando um instrumento de reação estatal institucionalizada (porque en-
volve a Polícia, o Ministério Público, o Judiciário e o Poder Executivo) que reconhece as especi-
ficidades da questão da violência contra as mulheres praticadas no âmbito doméstico. É uma lei 
que surge oferecendo às vítimas de violência doméstica o necessário acesso à Justiça, o qual não 
pode ser compreendido de outra maneira que não pela via da tutela integral – preventiva, protetiva, 
assistencial e também punitiva dos comportamentos violentos.

 O que o Brasil e qualquer outro país do mundo têm em comum é a existência deste tipo de 
violência, que ocorre nas mesmas bases. Não é o fato de sermos um país mais pobre, ou um país 
de terceiro mundo, ou, ainda, um país latino, onde a cultura do “homem de sangue quente” permeia 
as relações sociais, que faz com que esse tipo de violência seja uma especificidade local. 

Em que pese a existência de uma lei que ofereça mecanismos de proteção às mulheres em 
situação de violência doméstica, muito ainda há que se fazer em termos de políticas públicas para a 
promoção da igualdade efetiva entre homens e mulheres, passando pelo reposicionamento destas 
no mercado de trabalho (equiparação de salários, oportunidades de chefia), pelo compartilhamento 
dos papéis no âmbito doméstico, desonerando-as da exclusividade das obrigações domésticas 
próprias da divisão de trabalho que lhe é culturalmente imposta, fomentando a participação dos 
homens no cuidado com a família e com o lar. 

Há uma expectativa social de que a mulher cumpra adequadamente certos papéis, sobre-
tudo os de dona de casa, mãe e esposa, é e neste contexto de expectativa de representação de 
papéis que se concretiza a violência de gênero, que vem a ser a imposição, mediante violência 
exercida contra as mulheres, da vontade do homem, de todo um sistema construído em torno da 
prevalência da vontade masculina sobre a feminina, denominado patriarcado. É o desequilíbrio, 
sempre em desfavor das mulheres, de uma relação de poder cultural e historicamente construída. 
Quando cometida no ambiente doméstico, a violência de gênero é denominada violência domésti-
ca, e alcança mulheres em todas as fases de suas vidas, da infância à velhice, sempre obrigadas 
a se submeterem à “lei do pai”.  

Tal expectativa fez com que, geração após geração, as mulheres considerassem “natural” 
não apenas o exercício de certos papéis no âmbito doméstico, como também a tolerância e obe-
diência às regras impostas pelo homem, que sempre usufruiu toda liberdade para fazer-se tolerar 
e obedecer a qualquer custo, inclusive mediante uso de violência. A naturalização do emprego da 
violência em suas diversas formas – psicológica, física, sexual, financeira –, a ampla aceitação so-
cial de sua ocorrência, exemplificada pelo adágio popular de que “em briga de marido e mulher não 
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se mete a colher”, contribuiu para a invisibilidade deste tipo de situação e para que a manutenção 
da “paz e da ordem” doméstica por meio da força fosse considerada algo normal nas relações de casal. 

Por isso é que, mesmo com a vigência da Lei Maria da Penha, que oferece mecanismos de 
proteção e punição para as situações de violência doméstica, muitas mulheres continuam se com-
portando de forma a tolerar sua ocorrência, a não reagir. Isso porque a reação da vítima de violência 
doméstica e a busca pelo auxílio dependem da possibilidade dessa mulher reconhecer-se como 
vítima e do conhecimento que possui sobre seus direitos e, principalmente, sobre a estrutura que 
o Estado disponibiliza para que ela possa romper o ciclo de violência a que está submetida. Não é 
possível reconhecer-se como vítima de um crime, de uma violação de direitos (direito à integridade 
física e psíquica, por exemplo), quando se acredita que é direito do outro (do pai, do marido, do 
companheiro, do filho) dispensar um tratamento violento (“eu apanhei, mas mereci”).

 A compreensão e percepção do fenômeno da violência doméstica dependem de um pro-
cesso de empoderamento individual e social. O primeiro é definido como sendo o desenvolvimento 
da autoestima, a capacidade de assumir o controle da própria vida e das próprias decisões, a 
avaliação que alguém faz de seu próprio valor e atitude positiva decorrente dessa avaliação. O 
empoderamento social, a seu turno, decorre da aptidão para o desenvolvimento de ações sociais, 
para a resolução de problemas, para a organização comunitária, o que pode ocorrer por intermédio 
da participação nas organizações políticas e sociais (FOLEY, 2010). 

O empoderamento individual e social de todas as mulheres, e não apenas daquelas que 
sofrem violência doméstica, vincula-se não apenas ao conhecimento de seus direitos de cidadã, 
mas também ao domínio dos instrumentos legais para acessá-los. Nesse sentido, o Projeto Promo-
toras Legais Populares atende não apenas ao propósito de auxiliar no empoderamento individual 
de suas participantes e no reforço da autoestima, mas também ao de construir uma rede social que 
possibilite a conscientização sobre os direitos de todas as mulheres, favorecendo a adoção de uma 
postura mais crítica e proativa, inclusive perante o Estado, influenciando em suas comunidades e 
servindo como agente de transformação da realidade. 

Para Gláucia Falsarella Foley, “quanto maior a participação na comunidade, maior o sentimento 
de pertença, maiores as possibilidades de despertar para formas solidárias de organização social”53.

53 Gláucia Falsarella Foley, 2010.
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Cada promotora legal popular torna-se, portanto, um agente de mudança individual e cole-
tiva, consciente de seus direitos e apta a influenciar na construção de novos modelos de relaciona-
mento interpessoal e comunitário.  

Além da abrangência comunitária do empoderamento, a aptidão para reconhecer direitos e 
atuar em sua defesa também é apontada como essencial para o acesso à Justiça (CAPPELLETTI; 
GARTH, 1988). O desconhecimento de um direito juridicamente exigível é uma barreira que precisa 
ser pessoalmente superada. Como reivindicar algo que se desconhece por completo? A quem re-
correr? O que pode ser feito? Quais os instrumentais disponíveis? Qual o papel de cada órgão? Eis 
algumas questões que representam um obstáculo concreto à efetivação dos direitos, à promoção 
da igualdade de todos e todas perante a lei. 

Nesse sentido, o Projeto Promotoras Legais Populares se propõe a oferecer ampla aces-
sibilidade ao sistema de justiça, por meio da disponibilização de conhecimentos específicos sobre 
direitos individuais e sociais, da simplificação de conceitos antes restritos apenas ao domínio da 
ciência jurídica, do fomento à mobilização em prol desses direitos e da ampliação dos meios de 
controle social da atuação dos órgãos envolvidos no atendimento das demandas específicas femi-
ninas (envolvendo o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público).

A exposição da violência contra a mulher, no sentido de retirá-la do espaço doméstico e 
trazê-la para o espaço público, de vigência da lei, passa necessariamente pela percepção de sua 
ocorrência e pela oferta de uma possibilidade de reação institucionalizada. É onde insere o Projeto 
Promotoras Legais Populares, como instância a um só tempo empoderadora das participantes e 
garantidora da acessibilidade aos direitos por parte das mulheres das comunidades atendidas. 

É fundamental que o tema da violência contra a mulher ocupe o espaço do poder e da lei, 
para que o Estado (oferecendo instrumentais para o enfrentamento a este flagelo) e a sociedade 
(zelando pela aplicabilidade, efetividade e amplo alcance dos instrumentais oferecidos) sejam par-
tes responsáveis pelo tratamento da questão.

Referências
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Texto 7 - Como organizar uma associação de bairro

Ivônio Barros

“A gente precisa se organizar”. Isso é o que mais se escuta depois que você e suas com-
panheiras começam a concordar que alguma coisa precisa mudar. Pode ser na comunidade, na 
rua, no bairro. Pode ser por causa de alguma situação que une vocês, como a violência contra a 
mulher, a falta de oportunidade de trabalho ou mesmo a necessidade de alcançar mais participação 
na sociedade. 

A necessidade de se organizar é um passo imediato que vem logo após já estarem, de fato, 
se organizando. Parece engraçado, mas a gente fala que precisa se organizar justamente quando 
já está se organizando, ou quando a gente já sabe o que nos une e o que precisa ser feito. 

Geralmente, o que a gente quer dizer com isso é que precisamos dar alguma forma para 
nossa organização já iniciada. Ou precisamos criar algumas regras e estrutura, ou precisamos criar 
uma instituição, uma entidade que expresse o tipo de organização que estamos desenvolvendo. 
Precisamos, geralmente, criar uma associação para mostrar que tem alguma coisa que nos repre-
senta perante as instituições do Estado: Polícia, Casa Abrigo, juiz (a), promotores (as), prefeitura, 
vereadores (as) etc.

Um dos lugares mais importantes para a organização de nossas lutas e para começar as 
mudanças que tanto desejamos é justamente o nosso local mais próximo de convivência. Nossa 
rua, nosso bairro ou parte dele. E não pense que é o lugar mais simples e mais fácil de fazer as 
transformações. Nada disso. Muitas vezes é até o lugar mais difícil, onde a política se faz com mais 
complexidade. 

No mundo machista e patriarcal em que vivemos, é comum pensar que a organização de 
bairro, a ação comunitária, é coisa simples e menos importante. Por isso, é um espaço que cabe 
também às mulheres. Já a política “maior”, a da Câmara de Vereadores, da Câmara Distrital, da 
Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado Federal, essa não, ela é própria para os 
homens. 

Estão redondamente enganados os que dizem isso. Essa política “simples” esconde os 
fundamentos e pilares da política de nossa sociedade. E, por outro lado, as mulheres podem exer-
cer tanto a política comunitária quanto a política da cidade e do país tão bem, ou melhor, que os 
homens. Já é hora de acabar com essa história de lugar para mulheres e lugar para os homens. 
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A violência (física e psicológica) contra a mulher é uma das mais claras expressões de uma 
sociedade feita e comandada por homens. A violência aparece, escandaliza, dá nojo, quando esta 
sociedade machista começa a ruir, a mostrar que fracassou. Antes a violência não aparecia ou era 
vista como algo normal, como um direito dos homens. Isso começou a mudar nos tempos de hoje, 
mas não completamente. 

Como ainda não mudou, as mulheres se organizam para fazer mudar. Elas se mexem e 
promovem manifestações. Vão juntas pressionar a Polícia a agir. Convocam a sociedade e mos-
tram ao Ministério Público e Judiciário que as mulheres precisam ser respeitadas e as leis interpre-
tadas para defender as mulheres. 

Tem muita coisa que ainda precisa ser feita. Até mesmo criar meios para se autoproteger. 
Mulheres que começam a questionar o mundo machista e a defender seus direitos também sofrem 
pressões nas suas casas, de seus familiares, de seus companheiros e filhos. Para não se sentirem 
frágeis, precisam do apoio e da presença de outras mulheres. Não mais como um ombro amigo, 
mas como uma organização de proteção mútua que faça a pressão contrária, mostrando aos fa-
miliares e à vizinhança que aquela mulher não é desprotegida, e que organize a pressão sobre o 
Estado (Polícia, Judiciário, Legislativo etc.).

Para criar essa organização, essa estrutura, essa instituição, é muito fácil. Quando se chega 
à conclusão de que é necessário criar uma associação, o mais difícil já foi feito: descobrir a questão 
que nos une e quem somos nós. Se a gente sabe, por exemplo, que é a luta contra a violência aqui-
lo que nos une e que nós somos um grupo de mulheres que não aceitam mais a violência caladas, 
temos os dois ingredientes principais de nossa associação. Isso mesmo. As duas decisões mais 
difíceis são justamente estas: a questão que nos une e quem somos nós. Depois disso, o resto vai 
ser mais fácil.

Primeiro passo

Uma associação precisa ter gente. Pessoas que irão compor a diretoria e o conselho fiscal. 
Estes dois órgãos são os exigidos e outros poderão ser criados por você ao longo do tempo. Mas 
a diretoria é aquela que vai representar a Associação e cuidar da administração. Ela pode ser com-
posta por duas ou três pessoas (se quiser, pode colocar mais, só que quanto mais gente, mais difícil 
será convocar reuniões e administrar seus próprios trabalhos). É necessário ter uma presidenta e 
uma secretária-geral. Ou uma presidenta, uma vice-presidenta e uma secretária-geral. 
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A presidenta tem atribuição de representar a entidade. Isso significa que é ela quem geral-
mente assina os documentos em nome da entidade. 

Já o conselho fiscal, formado geralmente por três pessoas como titulares e mais três como 
suplentes (que substituem as titulares quando elas faltam ou não estão mais podendo participar). 

Fazendo as contas, você começa a perceber que será preciso pelo menos seis pessoas 
para começar a formar a sua associação.  Mas é bom ter mais. Quantas? Aí vai depender de sua 
organização inicial. Não há uma regra fixa. Costuma-se falar em umas 20 pessoas, pois se tem 
como referência o número de pessoas que precisam ser mobilizadas para formar uma Cooperativa 
(23 pessoas).

O caminho mais fácil é procurar um estatuto de uma associação similar a sua. Se não 
conhecer, vá até o cartório de pessoa jurídica mais próximo e peça uma cópia de um estatuto. É 
provável que cobrem pela cópia, mas é só. 

Segundo passo

Crie um grupo que cuidará do estatuto. Esse grupo vai ler o modelo ou exemplo que pega-
ram com outra associação ou com o cartório. Vai tirar tudo o que não tem sentido para a associação 
de vocês e acrescentará outras coisas.

Estudando o outro estatuto, vocês verão que a Assembleia Geral é o órgão máximo da as-
sociação e que todas as associadas são iguais e têm os mesmos direitos e deveres. Verão também 
que é necessário ter um endereço fixo para que funcione como sede da associação. 

Vocês precisarão achar um advogado que vai assinar depois a ata da assembleia e o estatuto, 
para que sejam registrados em cartório. Procurem um (a) advogado (a) de outra entidade, de um sindi-
cato, de um movimento social. Ele (a) irá sanar as dúvidas de vocês e ajudará na redação final. 

Crie um grupo que cuidará da assembleia, caso tenha pessoas suficientes para separar as 
atividades. Esse grupo irá verificar se há mais pessoas que vocês poderiam convidar para participar 
de sua associação (pessoas bem identificadas com o que pretendem fazer). 
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Até a convocação da assembleia de fundação da associação, vocês realizarão algumas 
reuniões e irão melhorar muito a ideia da criação da associação. O importante é que ela seja muito 
democrática. Com a participação democrática a gente aprende a fazer política e a construir solu-
ções para nossos problemas coletivos.

Terceiro passo

A assembleia é o órgão máximo da associação. Isso quer dizer que a reunião de todas as 
participantes da associação é o espaço mais importante para decidir e debater. Todas têm direito 
de falar, de sugerir, de votar. 

Procure fazer uma assembleia alegre e que seja um ambiente de confraternização. Uma 
festa democrática. Um lugar onde as participantes possam sentir que estão dando um passo im-
portante em suas vidas. 

Como vocês já conversaram bastante e fizeram várias reuniões prévias, a sensação será 
de que tudo já foi resolvido antes da assembleia. Pode até ser. Mas a assembleia é um lugar de 
debater política, de discutir melhor os objetivos da associação e do movimento de vocês. Um lugar 
para se planejar outras atividades. 

A assembleia de fundação é importante porque a ata dela é o documento que traz escrito 
que os estatutos foram aprovados e que uma diretoria foi eleita. O cartório vai precisar da ata, dos 
estatutos, da lista das fundadoras, dos documentos pessoais da diretoria, tudo em duas cópias 
assinadas pelo (a) advogado (a).

Quarto passo

Leve todos os documentos ao cartório e oficialize a associação. Depois poderá fazer o 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e tomar as outras iniciativas, como pedir o alvará de 
funcionamento, caso queiram que a Associação tenha uma sede formal, em um lugar comercial. 
Geralmente, o alvará é solicitado à prefeitura quando a associação está um pouco mais estrutura-
da, com algum tempo de existência.
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Com esses documentos, você poderá firmar (estabelecer/assinar) convênios, contratos e 
outros tipos de acordo que possam gerar recursos para financiar as atividades de vocês. 

Com a associação registrada, é bom que vocês a apresentem (digam que ela existe) para 
as autoridades públicas com as quais vocês vão lidar. Uma visita à delegacia da mulher, à secreta-
ria da mulher e ao conselho da mulher, é um passo importante. Ainda não tem nada disso aí na sua 
cidade? Não está certo! Vamos ter que colocar isso na nossa listinha de coisas a lutar. 
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Unidade IV 
O enfrentamento à
violência contra a mulher

Marcha Mundial das Mulheres. Sao Paulo, 2010. Foto: Rayane Noronha de Oliveira
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Texto 1 - A violência contra mulheres

Flávia Timm 

Fácil de matar: série traça o novo cenário das mortes femininas no país. Elas são assassi-
nadas por pais, irmãos, companheiros, traficantes e aliciadores – homens que acreditam ter o poder 
de decidir sobre a vida. Série de reportagens do Correio Braziliense – DF mostra a escalada dos 
homicídios de mulheres no país (abril, 2011).  

Violência doméstica e familiar, tráfico de mulheres, estupros, abuso sexual de meninas, au-
mento progressivo do encarceramento feminino, assassinatos de mulheres por companheiros, fa-
miliares, traficantes e aliciadores: este é o triste panorama da realidade brasileira, latino-americana 
e de todo ocidente em que mulheres são roubadas, maltratadas, exportadas para fins de explora-
ção sexual, luta entre narcotraficantes e para marcar diferentes dominações. Nesse cenário, outras 
categorias como raça, etnia e classe intersectam-se com o gênero e aumentam a vulnerabilidade 
de muitas mulheres. Conferências Internacionais sinalizam a gravidade e complexidade do proble-
ma, definindo que

[...] violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta, baseada no gênero54, 
que cause morte, dano físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera públi-
ca como na esfera privada. [...] a violência contra a mulher constitui uma violação 
aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, e limita total ou parcialmente 
à mulher o reconhecimento, gozo e exercício de tais direitos e liberdades (Con-
venção Interamericana para Erradicação da Violência Contra a Mulher, Belém do 
Pará, 1994).

A primeira dimensão que responde a sistematicidade da violência contra mulheres está na 
análise da estrutura de poder hierárquica e patriarcal, a que chamamos de relações de gênero. 
Esse sistema implica valorização desigual atribuída pela sociedade e legitimada pela cultura pa-
triarcal aos corpos e às subjetividades das pessoas. É a partir dessa ferramenta de análise política, 
econômica, histórica e social que podemos aprofundar e compreender a dinâmica da violência 
contra mulheres, sua estrutura e suas variadas formas de expressão: a exploração sexual, o tráfico 
de mulheres, a violência doméstica e familiar, entre outras, que envolvem a violência moral, psico-
lógica, física, sexual, patrimonial e genocida contra mulheres (feminicídio) (SEGATO, 2010). 

54  Gênero é uma forma de analisar histórica e politicamente a produção do discurso da diferença sexual, desnaturalizando as 
identidades sexuais e problematizando a constituição das masculinidades e feminilidades hegemônicas. Trata-se, pois, de uma 
categoria analítica que evidencia a relação desigual de poder entre mulheres e homens, em que é conferido aos homens e ao 
masculino o poder de mando e de violação das mulheres para afirmar a masculinidade. 
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O patriarcado é um sistema cultural, político e econômico que arbitrariamente constrói e 
valoriza desigualmente os sexos, definindo-os como “mulheres/femininos/domináveis” e “homens/
masculinos/dominadores”, a partir de uma visualização dos órgãos genitais (pênis e vagina). Essa 
construção desigual organiza socialmente, polariza, naturaliza e hierarquiza os corpos e as subjeti-
vidades, de maneira arbitrária, inclusive usando discursos científicos evolucionistas para consolidar 
a naturalização da desigualdade dos sexos, dos papéis sexuais e sociais.

Não é natural que homens sejam agressivos e nem que mulheres sejam passivas e sub-
missas, mas é esse discurso que estabelece o efeito sobre a prática das relações entre os seres, 
imprimindo uma suposta inferioridade às mulheres e ao feminino e uma superioridade aos ho-
mens e ao masculino. O mesmo solo de naturalização consolida a persistência da produção de ho-
mens “potencialmente” agressores e mulheres dispostas a suportar e até mesmo a não identificar 
a opressão. O silenciamento da violência não está só na não divulgação da violência sofrida, mas 
principalmente em não detectá-la ou percebê-la como violência, e talvez esta seja a maior forma de 
controle para efetivar o silêncio e a repetição da violação. 

A sutileza do patriarcado está justamente na naturalização desses discursos, que são difun-
didos de forma até “ingênua” como se não fizessem parte da história, mas que tivessem “sempre 
existido”, para que ninguém questione a desigualdade entre os gêneros e ela continue sendo repro-
duzida em todas as relações (trabalho, comunidade, família, escola etc.). Muitas pessoas chegam 
a acreditar e pensar que a natureza cria o sexo, ocultando a dimensão histórica e cultural que evi-
dencia que os sexos são construídos socialmente pelos discursos (WITTIG, 1992). Ou seja, 
os homens não oprimem as mulheres porque são naturalmente opressores, agressivos e violentos, 
mas porque estão sob o efeito da mesma matriz que constroem discursos sobre os seres, os sexos 
e a diferença desigual.  

Os homens são estimulados permanentemente a praticarem o ideal da masculinidade he-
gemônica, que inclui diferentes dimensões da dominação (sexual, intelectual, econômica, política 
e bélica) (SEGATO, 2010). No jogo de tensões, qualquer ameaça à masculinidade hegemônica, 
mesmo na disputa de força e poder entre homens, aciona o recurso da agressão como primeira for-
ma de restituir e resgatar a masculinidade ameaçada. É a partir dessa análise que compreendemos 
a agressão doméstica, o sequestro de mulheres para fins de usurpação sexual e até o roubo de 
mulheres para exterminá-las (em casos de guerra ou conflitos entre narcotraficantes, por exemplo). 
Nesta última, as mulheres passam a ser mensageiras de uma disputa de poder e de força entre 
homens.

O discurso social que constrói o masculino enaltece a força, a sexualidade viril, o poder e 
a dominação. Por outro lado, cria valores como a maternidade, a submissão e a emoção para o 
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feminino, atributos associados à natureza (destino) e muitas vezes desqualificados na economia 
patriarcal. O ser humano é um ser cultural, que não nasce com esses valores inseridos no seu ma-
terial genético, mas aprende a atuar de acordo com a internalização dos significados que apreende 
do mundo social. Para que a violência de gênero realmente acabe, precisamos questionar essa 
construção, emitir outros valores para os corpos e as mentes, combater a naturalização da hierar-
quia entre masculino e feminino.

A vulnerabilidade e o sofrimento vivenciados por muitas mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar não podem ser esquecidos, e também devem ser vistos em seus aspectos 
políticos e econômicos, que estrategicamente são ofuscados para que o problema não seja tra-
tado em sua complexidade histórica e social, mas unicamente numa percepção individualizada. A 
individualização do problema das violações contra mulheres limita o enfrentamento da violência de 
gênero, uma vez que apaga a responsabilização coletiva e direciona a culpa exclusivamente para 
as mulheres. A denúncia, por exemplo, não é tratada como um problema de toda a sociedade, tal 
como acontece com a violação dos direitos de crianças e adolescentes, mas unicamente da mulher 
que vivencia a situação opressiva. O controle da individualização patriarcal pode ser percebido na 
vigilância dos seus comportamentos e das suas ações. A culpa é de suas roupas, a culpa é sua por 
ter transitado em local inadequado, por não ter cumprido com suas funções domésticas e mater-
nais, ou até mesmo por ter resistido às tentativas de dominação. 

Apesar de ser um problema público, de toda sociedade, indo de profissionais a vizinhas/os, 
amigas/os, familiares, até agentes do Estado, entre outros, nem mesmo a assinatura de acordos 
internacionais55 de enfrentamento à violência contra mulheres interrompeu o mito de que a dor e o 
sofrimento das mulheres em situações de violência seria algo doméstico, privado, não devendo in-
comodar quem se encontra fora de casa e da família. Assim, a violência doméstica e familiar contra 
mulheres foi crescendo vertiginosamente, consolidando a ideia de que o corpo das mulheres pode 
ser violado e/ou violentado. Mas silenciar-se diante de uma violência contra mulheres é o mesmo 
que legitimá-la. O envolvimento da comunidade, de profissionais da Justiça, segurança pública, 
escola, assistência social, trabalho e saúde é fundamental para marcar o comprometimento político 
de tornar visível a estrutura da violência contra mulheres, fundada em modelos históricos patriarcais 
e desiguais.

Controle, isolamento, ciúme patológico, assédios, humilhações, desqualificações, constran-
gimentos, vigilância, insultos, ridicularizações, atos de intimidação, indiferença pelas demandas 

55  Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (realizado em 1979 e assinado em 
2002), Convenção Interamericana para Erradicação da Violência Contra a Mulher, Belém do Pará (1994/1996), IV Conferência 
Mundial sobre a Mulher, realizada em Beijing (1995), Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-
mas de Discriminação contra a Mulher (2002/2003).
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afetivas da mulher, gravidez forçada, ameaças, socos, chutes, quebradeiras dentro de casa, confis-
co de bens pessoais, acusações sobre a saúde mental da mulher, sexo forçado (estupro conjugal), 
cárcere privado e até homicídios, entre outras formas de opressão e agressões, fizeram e ainda 
fazem parte da realidade de muitas brasileiras, tanto na esfera pública quanto na privada. E é por 
esta razão que o tema se apresentou neste curso, pois uma das ferramentas para alcançar a eman-
cipação é perceber o funcionamento dos mecanismos mais sutis e os mais explícitos da violência 
de gênero, ainda naturalizada nos discursos sociais e familiares. 

A sociedade legitima como verdade apenas aquela agressão que é visível, comprovável 
a partir de elementos exteriores, como exames médicos e testemunhas, e desqualifica todas as 
opressões sutis que constroem a violência moral e psicológica. São as brincadeiras de desqualifi-
cação, ridicularização e as constantes suspeitas sobre decisões e comportamentos das mulheres 
que preparam o terreno para as intensificações das agressões e aumentam a sua vulnerabilidade. 
Nem sempre é fácil perceber que o opressor é uma pessoa em quem se aprendeu a confiar, porque 
o discurso amoroso, por exemplo, alimenta ideias que romantizam a violência, como, por exem-
plo, “ele me bate porque tem ciúme, e se tem ciúme é porque me ama”. O ciúme patológico é um 
exemplo desse processo discursivo, que muitas vezes é confundido como “prova de amor” e não 
como uma forma sutil e poderosa de controle, de opressão. A intensificação desse controle também 
não é visível, e as ameaças que passam a ser emitidas para amedrontar e aterrorizar as mulheres 
são naturalizadas e silenciadas. Outra forma de banalizar e naturalizar as agressões são as piadas 
sobre a violência contra mulheres.

A individualização do problema opera intensamente nos casos de violência doméstica e 
familiar. Muitas mulheres se sentem culpadas por terem sido ofendidas, agredidas ou violentadas e 
passam a questionar suas atitudes, buscando moldá-las novamente no padrão de feminilidade sub-
missa. Aqui se insere a dúvida sobre seu próprio valor, uma vez que passam a duvidar da execução 
das suas funções como esposa, mãe, namorada, filha etc. (a violência contra mulheres, na esfera 
doméstica e familiar, não é só conjugal), estratégias de dominação que internalizam a culpa. Os 
relatos de culpa após estupros também são recorrentes, elas se sentem sem valor e focam exces-
sivamente nas suas ações como o fator desencadeante da violação. E é esse mesmo mecanismo 
que cria outro mito, aquele que acusa as mulheres de não romperem o vínculo violento porque, no 
fundo, elas gostam da violência.  

Contra a manutenção da violência contra mulheres, a Lei Maria da Penha representa um 
importante avanço, pois ao tipificar a violência doméstica e familiar em física, psicológica, sexual, 
patrimonial e moral amplia o debate sobre a estrutura da violência contra mulheres e consolida, pri-
meiramente na esfera simbólica, a desnaturalização da opressão e oferece um instrumento jurídico 
de proteção e defesa dos direitos humanos das mulheres e de toda a humanidade. 
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Texto 2 - Impacto Psicossocial da violência
 

Flávia Timm 
Tatiana Nascimento dos Santos

Em nossa sociedade a expressão da violência contra mulheres é algo de certa forma es-
perado. Isso acontece porque a violência e o que se diz sobre ela estruturam uma teia discursiva 
que mantém certas crenças e valores inalterados – a noção da diferença sexual, a perpetuação do 
patriarcado simbólico e a heterossexualidade compulsória. Observa-se a manifestação contínua e 
permanente de violência contra mulheres amparada por esses discursos.

A noção da diferença sexual

Vimos anteriormente que a violência contra mulheres, da qual a lesbofobia faz parte, está 
ancorada em valores sociais que hierarquizam os gêneros, criando papéis fixos para cada um dos 
seres que são sexuados pela cultura. No processo de nomeação do que é ser mulher ou homem, 
ocorre também a incorporação dos atributos que se encaixam a esses signos, e assim os corpos 
ganham significados desiguais.

A construção dos estereótipos de gênero (crença de que existe um modelo “verdadeiro” 
de ser mulher ou homem na sociedade) e a consolidação do preconceito de gênero criam o solo 
necessário para que ocorra a expressão da violência, seja esta o machismo/sexismo, lesbofobia 
ou homofobias, entre outras formas de preconceito e discriminação (ter aversão, repulsa, ódio, 
violentar ou negar acesso a bens, serviços e direitos humanos às pessoas que diferem do que é 
esperado pela construção social de gênero).

“A mulherada já sabe

O cotidiano da rua

Anoiteceu?

Sozinha ‘cê’ não tá segura”

Ellen Oléria, Testando
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Depois de serem estupradas, muitas mulheres ainda têm que ouvir perguntas relativas a es-
tarem transitando em locais “inadequados” e/ou com “roupas impróprias”, como se isso justificasse 
o estupro. Acontecem, também, estupros ou ameaças de estupro contra mulheres com os comen-
tários de que “optaram” por ser lésbicas porque não conheceram uma relação heterossexual. Nos 
casos apresentados, podemos conectar as seguintes crenças: 1ª) as mulheres não podem andar 
sozinhas na hora e com a roupa que quiserem, ou seja, existe uma roupa específica e há uma res-
trição de local e horário para o trânsito das mulheres, e 2ª) a lesbiandade é uma “opção” contra os 
costumes, uma forma de agredir a heterossexualidade, o que reforça a primazia heterossexista e 
justifica que mulheres lésbicas sejam violentadas para que possam ser “corrigidas”.

A heterossexualidade compulsória

O impacto psicossocial da violência está justamente nesse jogo de significados, que por um 
lado produzem a violência, criando os diferentes mandatos56 para os corpos e, por outro, criam a 
lógica do medo e do terror. A expectativa social construída para que os homens mantenham ativas 
e constantes suas atividades sexuais legitima a noção ocidental de que o uso do órgão genital mas-
culino é o que define a essência dos homens, garantindo sua masculinidade. Como ser um homem 
sem pênis na sociedade ocidental? 

Os homens são permanentemente incentivados a utilizar sua genitália para constituir sua 
identidade, e a partir desse estímulo também produzem e consolidam a crença de que as mulhe-
res usufruem desse órgão. Por outro lado, o estímulo social do uso da sexualidade das mulheres 
é justamente o contrário: o discurso machista põe as mulheres imediatamente numa posição de 
resignação, passividade, como se só restasse ficar à espera para ser preenchida (simbólica e fi-
sica/sexualmente) por esse objeto valorizado socialmente e que elas não têm. O efeito subjetivo 
da mediação simbólica difundida nos costumes é internalizar papéis e formas de ser, sentir e agir 
homogeneamente, ou seja, presente em todos os corpos, para melhor controlá-los quando algo 
subverte a norma. 

Os atributos femininos e masculinos, vistos como pares opostos necessariamente comple-
mentares, são diferenciados nos discursos sociais e isso produz um efeito social, que é a ocorrên-
cia das violências de gênero: contra mulheres, inclusive os casos de lesbofobia, e homofobia. No 

56  Entende-se por mandato uma ordem a ser cumprida. No processo de construção social dos gêneros, são criadas inúmeras 
exigências sobre como usar e se comportar com o corpo. Elas produzem efeitos sobre as subjetividades e as colonizam, domesti-
cam de tal forma que interferem nos desejos e nas fantasias. A noção de dominação masculina se inscreve neste mandato e exige 
dos homens uma posição de dominação para conquistarem a masculinidade esperada e valorizada socialmente. Um exemplo 
extremo disso são as narrativas de estupro em filmes pornográficos, o qual aparece como algo que comprovaria a masculinidade 
dos homens e que seria desejado pelas mulheres.
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caso da lesbofobia e da homofobia contra gays, travestis e transexuais57, a noção rígida de feminino 
e masculino constrói o estereótipo de que gay é um homem que “quer ser mulher” e lésbica uma 
“mulher que quer ser homem”. Assim, entende-se que gays deveriam ser punidos, porque supos-
tamente recusam o privilégio de ser ou ter aquele órgão-objeto valorizado socialmente – simbólica 
e fisicamente –; lésbicas deveriam ser punidas, porque supostamente querem tê-lo; travestis e 
transexuais deveriam ser punidas (os), porque rompem e violam a regra “natural” da sexualidade... 
Enfim, uma série de mitos que se baseiam na supervalorização do que é entendido como critério 
de masculinidade e nas hierarquias que esse modelo cria.

A perpetuação do patriarcado simbólico

Por ser o pênis (fisicamente, ou “falo” simbolicamente) a norma do prestígio, a violência 
contra mulheres é, simbolicamente, naturalizada, e se cria uma constante tentativa de expurgar o 
feminino, eliminando-o por meio de palavras de desqualificação ou ações violentas que atingem o 
corpo das mulheres ou qualquer manifestação do que é entendido como feminino ou afeminado. 

De acordo com a antropóloga Rita Segato (2003), a violência que marca os corpos das 
mulheres tem como objetivo emitir uma mensagem aos outros homens da organização social: a 
de que aquele corpo foi marcado por outro homem, um rival. Assim, dois eixos aparecem, o verti-
cal que oprime, estabelecendo uma relação dominador/dominada, e um horizontal, que marca a 
disputa de poder entre homens. Muitas mulheres vítimas de violência sexual expõem que o mais 
difícil em uma situação de violência é falar para outro homem sobre essa violência; muitas vezes 
companheiros e maridos utilizam essa violência para desqualificá-las, dizer que perderam o valor. 
Perguntamos, perdeu o valor para quem? 

Só para citar um exemplo do efeito dos discursos nos corpos, o medo do estupro não está 
na mesma escala de sensações para homens e mulheres, salvo em contextos de prisão, em que 
a dinâmica de gênero pode ser alterada – e mesmo nos presídios masculinos, os homens que são 
estuprados por outros ficam conhecidos como “mulherzinha” de alguém. Ou seja, reproduz-se a 
mesma lógica do feminino como desvalorizado, violável, algo que deve pertencer a um masculino.

 
O que podemos fazer para acabar com essas violências? 

57  O termo é usado para se referir especificamente à violência contra homens gays, mas também de forma mais ampla à violên-
cia contra pessoas LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais). No entanto, para cada violência contra um seg-
mento específico, há um nome: lesbofobia é a violência contra lésbicas; a travestifobia é a violência contra travestis; a transfobia 
é a violência contra transexuais; e a bifobia é a violência contra bissexuais.
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Isso tudo se passa não só nos discursos falados, explícitos, mas consolida toda uma menta-
lidade social. Sendo assim, o funcionamento psíquico e a sociedade não se dissociam, e os relatos 
de mulheres heterossexuais ou lésbicas que passaram ou que temem alguma agressão explicitam 
que tanto a expressão de quem agride como a de quem a teme ou sofre estão ancoradas num 
mesmo eixo simbólico.

A perpetuação dos discursos sexistas e lesbofóbicos estimula a expressão das violências 
de gênero, e a ocorrência destas, por sua vez, dilacera o tecido social, a vida partilhada, a confian-
ça, a noção de responsabilidade com @ outr@ e impede a consolidação de uma sociedade justa 
e humana. O impacto psicossocial da violência de gênero não se restringe aos danos mentais 
que marcam a vida de quem sofre a violência, sejam mulheres heterossexuais, mulheres lésbicas, 
mulheres bissexuais, e também homens gays e bissexuais, pessoas transexuais e travestis, ou 
qualquer pessoa que pareça estar em alguma dessas categorias.

O efeito psicossocial das violências de gênero também é sentido e notado na consolida-
ção, naturalização e alimentação de toda uma simbologia e um aparato cultural e discursivo que 
mantém as hierarquias de gênero e sexualidade (orientação afetivo-sexual e identidade de gêne-
ro). Esse impacto produz subjetividades sexistas e homofóbicas, cria um esquema de agressor e 
vitimizad@ que é enxergado como “natural”, como algo que faz parte da sociedade. Dentro desse 
esquema, a cada dia mais casos cruéis de violência de gênero ocorrem e são esperados e justifi-
cados: quando alguma mulher é assassinada por marido ou ex-marido, namorado/ex, amante/ex, 
é comum ouvir comentários sobre as condutas dela, como se ela tivesse feito algo para merecer 
aquilo. Por exemplo, quando a modelo Eliza Salmudio foi assassinada por um jogador de futebol de 
um time famoso, vários e-mails com piadas sobre sua morte foram enviados pela internet e vários 
jornais da mídia capitalista, patriarcal, homofóbica e racista colocavam em cheque sua reputação, 
chamando-a de oportunista.

O impacto, então, cria um efeito anestésico e nos deixa esperando, com muita dor para al-
gumas pessoas, mas com “piadas” para outras, a notícia do próximo assassinato, espancamento, 
violação... Lutar pelo fim das violências de gênero torna indispensável que olhemos para esses 
efeitos, saindo do violento torpor social que geram e entendendo suas causas para criarmos alter-
nativas que impeçam sua reprodução e funcionamento.
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Texto 3 - O desafio da garantia de direitos humanos no 
contexto da violência sexual contra crianças e adolescentes

Karina A. Figueiredo

A violência sexual é uma realidade presente em todas as localidades brasileiras, urbanas 
e rurais, inclusive comunidades tradicionais. Sendo assim, suas formas aparecem articuladas com 
as condições de vida das vítimas e de seus familiares, envolvendo dinâmicas sociais, econômicas 
e culturais, expressando relações de classe, de gênero e de raça/etnia.

O nosso ponto de partida para compreender esse fenômeno é tomar a violência, no contexto 
da violação de direitos humanos, em especial os direitos sexuais, como categoria explicativa das situ-
ações/manifestações geradas por relações de poder violento e dominador. Essa violência se manifesta 
na negligência, nos castigos físicos e psicológicos, na discriminação de gênero, na prática do trabalho 
infantil. Esta última praticada, principalmente, contra crianças e adolescentes oriundos das camadas 
mais pobres, fato que também se repete nos casos de abuso e exploração sexual.

A violência sexual é uma violação dos direitos humanos, em especial do direito à vivência da 
sexualidade de forma saudável e protegida. Nessa violação, são estabelecidas relações diversas 
de poder, nas quais pessoas e/ou redes satisfazem seus desejos e suas fantasias sexuais e/ou 
tiram vantagens financeiras e lucram usando, para tais fins, especialmente crianças, adolescentes 
e mulheres.

Nesse contexto, a vítima da violência é considerada um ser despossuído de humanidade, 
direitos e proteção. A violência sexual ocorre por meio do abuso sexual e da exploração sexual, 
em que, principalmente, mulheres e meninas podem ser traficadas, ou tornam-se mercadorias a 
serem utilizadas na pornografia e prostituição, tendo o direito à liberdade, à dignidade e ao respeito 
violado.

Os estudos analíticos e as pesquisas realizadas no campo do abuso e da exploração sexual 
têm pautado como base a teoria do poder, segundo a qual a “violência não é entendida como ato 
isolado, psicologizado pelo descontrole, pela doença, pela patologia, mas como um desencadear 
de relações que envolvem a cultura, o imaginário, as normas, o processo civilizatório de um povo” 
(FALEIROS, 2008).
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Na perspectiva das relações de poder, a presença e a natureza da prática da violência sexu-
al se estabelece, sobretudo, pela lógica dominante da masculinidade. A lógica da masculinidade é 
histórica e socialmente construída estabelecendo condição de interdependência e hierarquia entre 
os homens e as mulheres, ou seja, a desigualdade de gênero entre os sexos.

A violência sexual pode ocorrer por contatos físicos, como, por exemplo, carícias, penetra-
ção (oral, anal ou vaginal com pênis ou objetos), masturbação forçada, entre outros; e sem contato 
físico, como, por exemplo, exposição obrigatória de material pornográfico, exibicionismo e uso de 
linguagem erotizada em situação inadequada.

As dinâmicas sociais e comerciais que se estabelecem entre abusadores exploradores e 
vitimizadas/dos desencadeiam relações desiguais de natureza geracional, que envolvem adultos 
e crianças; de gênero, implicando relações entre homens e mulheres; étnico/raciais, por relacionar 
brancos e negros ou mulatos e indígenas, e de classe, uma vez que os dados apontam que a maio-
ria das vítimas da violência sexual são meninas-mulheres, negras e de classes mais empobrecidas.

Estudos e análises dessa realidade apontam para um diagnóstico bastante severo da situação, 
o que tem preocupado setores do governo e da sociedade na perspectiva do seu enfrentamento.

O mapa das denúncias sobre exploração sexual de crianças e adolescentes (Matriz Inter-
setorial), concluída pelo governo federal em 2011, aponta a existência de exploração sexual de 
crianças e adolescentes em 2.798 municípios brasileiros, sendo que a região Nordeste apresenta 
o maior número de municípios (34%), seguida pelo Sudeste (30%), Sul (18%), Centro‐Oeste (10%) 
e Norte (8%).

O Disque Direitos Humanos (Disque 100) já realizou 2.856.996 atendimentos e recebeu e 
encaminhou 181.226 denúncias de todo o país, desde o início do serviço, em maio de 2003, até 
junho de 2011, sendo um terço dessas denúncias de violência sexual contra crianças e adolescen-
tes. Em relação às vítimas envolvidas nas denúncias, cerca de 80% são do sexo feminino.

Esses indicadores corroboraram com as afirmações de vários órgãos do sistema de ga-
rantias de direitos, da rede de proteção social e dos movimentos sociais. Para os representantes 
desses setores, a violência sexual é, sobretudo, uma questão de gênero e uma “perversidade de-
mocrática”, isto é, está presente em todos os cantos, na casa e na rua, entre os ricos e os pobres, 
na cidade e no campo, na legalidade e na ilegalidade, na corrupção e no crime organizado. Portan-
to, é um problema que diz respeito a todos, Estado e sociedade, e o seu enfrentamento faz parte 
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do processo de consolidação da democracia do Estado brasileiro assumindo os direitos humanos 
como o marco civilizatório capaz de combater, principalmente, as violências de gênero, estrutural 
e interpessoal.

Hoje, o consumo do sexo ilegal e clandestino tem se desenvolvido por meio de novas formas 
e novos cenários dessa exploração, sofisticando cada vez mais o modo dessa violência, acompa-
nhado por diferentes formas de desenvolvimento, sobretudo facilitada pelas novas tecnologias de 
comunicação (mercado do sexo na internet), os antigos bordéis foram substituídos, nos grandes 
centros, por casas de espetáculos, casas de diversão etc.

O enfrentamento da violação de direitos humanos sexuais pressupõe que a sexualidade é 
inerente ao ser humano, e que se expressa e é vivenciada diferentemente nas diversas fases da 
vida. Sabe-se que a sexualidade tem extrema importância em todas as fases do desenvolvimento 
humano, sendo uma necessidade básica que não pode ser dissociada de nossas vidas, porquanto 
envolve sentimentos, pensamentos e ações. 

Na primeira infância, a criança começa a fazer as descobertas sexuais e a notar, por exem-
plo, diferenças anatômicas entre os sexos. Mais tarde, com a ocorrência da puberdade, passa a 
vivenciar um momento especial da sexualidade, com emersão mais acentuada de desejos sexuais. 
Nestas fases iniciais do desenvolvimento da sexualidade (infância e adolescência), é fundamental 
a atenção, a orientação e a proteção do adulto. Nenhuma tentativa de responsabilizar a criança e o 
adolescente pela violação dos seus direitos pode ser admitida pela sociedade.

É de extrema importância para o enfrentamento da violência sexual ouvir crianças e adoles-
centes e aprender a envolvê-los na busca de soluções, pois está claro que isto pode fornecer im-
portantes contribuições para a compreensão da violência cometida contra eles e de sua superação. 
Vale ressaltar que a participação de crianças e adolescentes na garantia de seus próprios direitos 
é uma diretriz do Programa Nacional de Direitos Humanos.

A referência que determina as diretrizes e estratégias do enfrentamento, no Brasil, é o Plano 
Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil, um instrumento de defesa e garan-
tia de direitos que pretende criar, fortalecer e implementar um conjunto articulado de ações e metas 
para assegurar a proteção integral à criança e ao adolescente em situação de violência sexual.

Apesar de todo o esforço na defesa de direitos humanos sexuais, sabemos que o trabalho 
apenas começou e muito ainda é preciso fazer. 
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Texto 4 - Polícia e as Delegacias de Mulheres

Mariana Cintra Rabelo

A criação de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM) ilustra que exis-
tem problemáticas específicas que a Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres (VDFM) 
lança sobre o sistema jurídico-penal brasileiro. Podemos falar de uma dupla problemática, que se 
revela na maioria das vezes em que uma mulher se dirige a uma Delegacia de Polícia ou a umx 
policial para denunciar um caso de violência doméstica: a prevalência de valores machistas que 
tendem a legitimar o controle dos homens sobre os comportamentos e corpos das mulheres; e a 
resistência de se reconhecer conflitos que envolvem afetos e famílias como possíveis crimes (MA-
CHADO, 2002). 

Aqui no Distrito Federal, são recorrentes os relatos de mulheres que procuraram alguma 
Delegacia de Polícia para denunciar casos de violência doméstica e ouviram dxs policiais, dxs es-
crivãs/os ou dxs próprixs Delegadxs recusas e assédios, tais como: “volte para sua casa, para o seu 
marido”, “amanhã isso passa, seus filhos estão em casa esperando por você”, “vocês, mulheres, 
vêm aqui denunciar e no outro dia já estão bem com seus maridos”, “tem certeza que você quer 
denunciar?”, “aqui a gente não trabalha com a Lei Maria da Penha!”.

A primeira Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) foi criada em 1985, em São Paulo, e 
representa uma das conquistas dos movimentos de mulheres e feministas dos anos 80 que insur-
giram com as bandeiras pelo direito das mulheres a não serem assassinadas pelos seus compa-
nheiros ou ex-companheiros. A proposta das DEAM ou DDM se assenta justamente na tentativa de 
enfrentar essa dupla problemática por meio da capacitação de profissionais. Assim, as Delegacias 
representariam ponto de referência para que mulheres pudessem realizar denúncias e pedir infor-
mações sem sofrerem assédios que são recorrentes quando da interlocução com a polícia sobre 
tais violências.

Atualmente, as relações entre polícia e mulheres denunciantes de VDFM também são mar-
cadas pelas novas disposições contidas no capítulo III da Lei Maria da Penha (LMP), que trata do 
atendimento pela autoridade policial. Muitas delegacias de polícia comuns ainda recusam a seguir 
esses novos procedimentos, por exemplo, não realizam a lavragem do inquérito policial (RABELO, 
2009). Enquanto isso, as DEAM/DDM têm sido pioneiras no exercício de efetivar tais mecanismos, 
porém, encontram-se, muitas vezes, isoladas no sistema jurídico-penal: instaurando inquéritos po-
liciais que ficam à mercê de interpretações jurisprudenciais que não respondem às disposições da 
Lei Maria da Penha (RABELO, 2009). 
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 As DEAM/DDM e a Lei Maria da Penha são conquistas da luta dos movimentos de mu-
lheres e feministas, mas ainda existem desafios referentes à consolidação dessas propostas. As 
Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher são, em número, insuficientes para dar conta 
do volume da demanda para denúncia de VDFM. Mesmo contando com uma quantidade e uma 
qualidade razoável de profissionais capacitadxs para lidar com a sensibilidade que tais crimes re-
querem, tal capacitação ainda é frágil e, diariamente, muitas mulheres sofrem com a exposição à 
violência institucional nas próprias DEAM/DDM, principalmente na forma sutil do questionamento 
da validade das narrativas sobre as situações de violências pelas quais passam. Um segundo de-
safio está assentado no despreparo latente das delegacias de polícia comuns para registrarem os 
casos tipificados como crime na Lei n. 11.340/2006, a Lei Maria da Penha, frente à demanda real e 
dispersa referente à ocorrência de VDFM. 

Para propor formas de enfrentamento a esses desafios, temos que pensar no que envolve 
a procura da autoridade policial pelas mulheres. Pode ser para inibir uma agência agressiva, pode 
ser por medo, para pedir proteção, para que o agressor seja preso, ou para que ele leve “um susto”, 
ou para que ele receba algum tratamento, para proteger xs filhas/os, entre outras. As motivações 
podem ser diversas, porém, todas elas estão inscritas na busca por uma alternativa de agência 
sobre uma relação conflituosa. 

As mulheres que procuram a polícia para denunciar casos de VDFM ou para receber infor-
mações institucionais sobre tais casos estão em busca de possibilidades de agência. Essa busca 
está firmada em recorrer a alguma autoridade que proporcione mecanismos para agirem sobre 
conflitos que oferecem riscos à integridade. Para que essa intenção seja alcançada, é necessária 
uma oitiva, ou seja, é necessário que sejam ouvidas. E é na relação do “ouvir” as mulheres que se 
instalam os desafios do atendimento e dos procedimentos policiais.

As frases que levantamos no começo deste artigo mostram que muitas mulheres não são 
ouvidas, que suas falas e demandas não são legitimadas pela autoridade policial. Esse questiona-
mento constante sobre as falas das mulheres pode ocorrer de formas mais explícitas: quando umx 
agente de polícia diz que a VDFM não é crime; ou que a culpa é da mulher, ou quando diz para ela 
voltar para casa, ou que a agressão não foi “nada de mais”, que ela não tem do que reclamar, ou 
que ela não tem o direito de denunciar, entre outras. Ou pode se dar de forma mais implícita, por 
exemplo: quando são perguntados os motivos do agressor para agir com violência; quando é dito 
“você sabe que seu marido pode ser preso, você quer mesmo fazer a denúncia?”; quando é pedido 
para que a mulher narre o mesmo fato de agressão repetidamente, dizendo que é difícil entendê-
-lo como um crime; quando são questionadas as motivações da denunciante sobre os pedidos de 
medidas protetivas; quando a/o agente não oferece a relação de medidas protetivas de urgência 
para a denunciante ou não cumpre com alguma das obrigações dispostas na Lei Maria da Penha.



203

 Algumas formas de deslegitimar as falas das mulheres são mais fáceis de serem perce-
bidas e, portanto, às vezes, mais fáceis de serem enfrentadas, por exemplo, com afirmações que 
invocam o direito conquistado de poder realizar a denúncia sem sofrer assédios: “eu sei dos meus 
direitos”, “é dever da polícia registrar a ocorrência e da Justiça julgar os fatos”, “eu não posso voltar 
para casa e ser agredida novamente”, “eu vou recorrer à Corregedoria de Polícia e denunciar vio-
lência institucional”, “eu vou denunciar esse tratamento no Ministério Público”. 

Porém, todas as formas de violência institucional, principalmente nos casos específicos que 
circundam crimes de VDFM, que envolvem vulnerabilidades sistemáticas, são difíceis de serem 
reconhecidas e enfrentadas. É justamente por meio do isolamento, da falta de conhecimento sobre 
direitos, das culpas culturais que as mulheres assumem referentes aos valores de família, do medo 
de serem julgadas ou assassinadas, que as violências institucionais que violam os direitos das mu-
lheres se valem para se perpetrarem.      

Sendo assim, é sobre esses aspectos da vulnerabilidade que os movimentos de mulheres, 
movimentos feministas e o Estado devem trabalhar para permitir que as mulheres sejam de fato 
ouvidas quando do atendimento policial, e, assim, tenham parte de seus direitos à não violência 
assistidos.

Por um lado, é imprescindível que as mulheres tenham redes de apoio, tenham como re-
ferência outras mulheres (ou pessoas) que as escutem e que legitimem suas falas, que as acom-
panhem na denúncia, que apresentem a elas o que a Lei Maria da Penha prescreve, assim como 
o que outras leis sobre Direito de Família asseguram, que as fortaleçam sobre não culpabilidade, 
sobre não imoralidade de separação conjugal, sobre integridade pessoal como valor primordial, so-
bre a violência não ser motivo de vergonha para a vítima, e que revertam o processo de isolamento 
e solidão que perpassa as relações de VDFM. Por outro lado, é imprescindível a desconstrução dos 
processos de vulnerabilidade a partir da perspectiva de que tais processos também se reforçam 
no contato das mulheres com o Estado, e impedem uma oitiva digna das falas das mulheres pela 
autoridade policial. Uma das formas de forçar essa desconstrução é por meio do próprio fortaleci-
mento das mulheres, porém, é necessário um diálogo constante entre os movimentos de mulheres 
e feministas com o Estado. 

Esse diálogo pode acontecer por meio das denúncias de violência institucional nas Corre-
gedorias de Polícia e/ou nos Ministérios Públicos e/ou no Disque 180 e/ou na Secretaria Especial 
de Políticas para Mulheres. O diálogo pode acontecer também por meio da cobrança por uma maior 
distribuição de cartilhas da LMP e oferta de cursos sobre VFDM para a sociedade civil e para as 
instituições públicas; da proposição de cursos para agentes de polícia que visem à sensibilização 
de profissionais para lidar com as especificidades que requer o atendimento às mulheres vítimas de 
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VDFM; da fiscalização da sociedade civil sobre o atendimento policial, sobre as estruturas físicas e 
quantidades de delegacias para mulheres em uma determinada cidade.

O Disque 180, as DEAM/DDM, a Lei Maria da Penha não garantem, mas contribuem muito 
para que agentes de polícia entendam a VFDM como um crime e que as mulheres têm o direito à 
não violência no âmbito doméstico e familiar. E mesmo quando conseguem promover esse enten-
dimento, ainda persiste uma dificuldade de efetivar esses mecanismos de proteção às mulheres no 
cotidiano do trabalho policial, visto que as relações conflituosas assumem configurações diversas, 
e que as demandas das mulheres ao procurar a polícia também são muito diversificadas. 

Para que a sociedade e o Estado garantam o direito das mulheres de decidirem sobre os 
rumos de suas vidas, a partir da integridade física, moral, psicológica e simbólica, é necessário pro-
mover a compreensão acerca das demandas das mulheres em situação da VDFM, e isso implica 
promoção da sensibilidade para a escuta e valorização sobre as falas das mulheres. 

O trabalho de valorização das falas das mulheres sobre suas próprias experiências é uma 
luta e uma bandeira primordial para que o atendimento pela autoridade policial nas ruas, nas dele-
gacias comuns ou nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher não incorra em mais 
uma violência institucional contra as mulheres. 
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Texto 5 - A Lei Maria da Penha 

Bruna Santos Costa
Luna Borges Santos

A Lei n. 11.340, sancionada no dia 07 de agosto de 2006, pelo então presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, apresenta novos mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher e é resultado da luta de muitas e muitos. Nesse sentido, é necessário destacar o papel fun-
damental do movimento de mulheres e dos grupos feministas em todo o processo de elaboração e 
aprovação da Lei, que, por meio de pressões e da articulação com os poderes Executivo, Legislati-
vo e Judiciário, alcançaram a concretização desse dispositivo legal. A Lei proporciona um enfoque 
e, assim, uma reflexão sobre a questão de gênero, isto é, a desigualdade existente entre homens e 
mulheres diante da discriminação do gênero feminino em detrimento do masculino. 

A realidade nos mostra que é preciso pensar a sociedade e as relações baseadas em dife-
renças de gênero, pois a consequência imediata da cultura machista é a violência doméstica contra 
a mulher, que produz a todo o momento milhares de vítimas, independentemente da raça, classe 
social, idade ou orientação sexual. É contra esse quadro que o artigo 5° da Lei n. 11.340/2006 
define a violência doméstica e familiar contra a mulher como “qualquer ação ou omissão baseada 
no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial, que ocorram em diversos âmbitos, seja o doméstico, familiar ou em qualquer relação 
íntima de afeto”.

A Lei Maria da Penha surge como uma resposta à violência doméstica contra as mulheres 
e não se limita a punir o agressor, pois busca, principalmente, o enfrentamento multifocal e multi-
disciplinar desse problema social.  Assim, a título de exemplo, podemos citar os dispositivos que 
incentivam a União, o Distrito Federal, os Estados e Municípios a promoverem e criarem campa-
nhas nacionais contra a violência doméstica, os centros educacionais e de reabilitação para os 
agressores, os centros de atendimento multidisciplinar para mulheres e dependentes em situação 
de violência doméstica, e outros mecanismos, tais como as atuações da sociedade civil em prol 
do empoderamento das mulheres (como o curso de Promotoras Legais Populares) e as medidas 
protetivas de urgência.
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Uma luta por direitos

A Lei n. 11.340/2006 é fruto da tentativa de realização de justiça no caso de violência do-
méstica de Maria da Penha Maia Fernandes, que passou vários anos de seu casamento sofrendo 
com intimidações e maus-tratos. O ápice dessa situação ocorreu em 1983, quando o seu marido 
tentou por duas vezes matá-la: na primeira vez, com um tiro que a deixou paraplégica; na segunda 
tentativa, com eletrochoques e afogamento.

Após as tentativas de assassinato, Maria da Penha tomou coragem e fez a denúncia pú-
blica que marcou a história do Brasil. Vergonhosamente, o seu agressor continuou em liberdade. 

Quase 20 depois, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos 
Estados Americanos publicou um relatório que responsabilizava o Estado brasileiro por completa 
negligência em relação à violência contra a mulher, e recomendou a revisão do caso de Maria da 
Penha. Dessa forma, o seu agressor cumpriu dois anos de pena, mas a maior reparação feita à 
Maria da Penha e a todas as mulheres que ela representa foi o surgimento da Lei n. 11.340/2006, 
mais conhecida como Lei Maria da Penha. 

Várias mudanças, grandes avanços

A Lei Maria da Penha possui como característica básica a diferenciação entre a violência 
doméstica e a violência de gênero. A primeira já está positivada no Código Penal Brasileiro, em seu 
artigo 129, parágrafo 9º. A segunda passou a ser objeto da Lei n. 11.340/2006. A violência baseada 
nas diferenças de gênero é perpetrada especificamente contra mulheres, sendo o resultado de uma 
estrutura patriarcal histórica naturalizada pela sociedade.   

Considera-se a Lei Maria da Penha uma ação afirmativa de gênero, pois propõe na sua apli-
cação uma diferenciação no tratamento dado à mulher nos casos de violência doméstica e familiar. 
Dessa forma, a adoção desta Lei visa garantir às mulheres a igualdade substancial, mediante a 
remoção de obstáculos que dificultam ou impedem o seu acesso pleno aos direitos fundamentais 
e às liberdades públicas. 

A Lei Maria da Penha é, por certo, inovadora em vários aspectos. Além das modificações do 
Código Penal, Código de Processo Penal e da Lei de Execuções Penais, o texto procura fugir de uma 
punição sistemática dos agressores e busca modificar valores sociais e institucionais. É fato que a legis-
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lação brasileira não respondia de forma satisfatória à realidade da violência de gênero, pois não protegia 
as mulheres de forma a garantir a dignidade e integridade enquanto seres humanos.  

Como inovação, a Lei traz em seu artigo 7° uma extensa lista de formas de violência do-
méstica e familiar, tais como a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A Lei prevê, 
ainda, atendimento integral às mulheres, de forma que elas possam ter acesso à assistência social, 
a serviços de saúde e à segurança pública (artigo 9º). 

O objetivo de se criar uma lei específica para os casos de violência acima elencados é 
tratar com maior seriedade, não necessariamente com maior punição, um tema tão complexo e 
presente na realidade de muitas mulheres. É importante destacar que o dispositivo legal em ques-
tão estabelece que é responsabilidade do Estado a adoção de políticas públicas que previnam e 
repreendam a violência doméstica, objetivando a superação das desigualdades de gênero. No 
entanto, cabe também à sociedade civil, principalmente às mulheres, se articularem para garantir 
que tais medidas sejam efetivadas e que consigam gerar resultados satisfatórios. Conhecer a Lei 
Maria da Penha, suas inovações e seus artigos, é o primeiro passo para que possamos nos ver 
como sujeitos de direito, e mais importante, como mulheres empoderadas e aptas a mudarem em 
realidade social. 

A Lei e a realidade

Em 2011, a Lei Maria da Penha completou cinco anos de existência. Porém, ainda en-
contramos muitos entraves para a sua completa aplicação e para a correta interpretação de seus 
dispositivos. A Lei é objeto de uma Ação Direta de Constitucionalidade e uma Ação Direta de In-
constitucionalidade, ambas pendentes de julgamento.

A Ação Direta de Constitucionalidade n. 19 busca a declaração da constitucionalidade da 
Lei, pois há quem defenda que a Lei Maria da Penha fere o princípio da igualdade entre homens e 
mulheres.

Já a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4424 proposta pelo atual procurador-geral da 
República Roberto Gurgel tem por objetivo o afastamento da aplicação da Lei dos Juizados Espe-
ciais (n. 9.099/1995) aos crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha, bem como a deter-
minação de que nos crimes de lesão corporal de natureza leve cometidos contra a mulher sejam 
processados mediante ação penal pública incondicionada. 
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Não obstante a comemoração do aniversário de meia década da Lei Maria Penha, observa-
-se ainda a necessidade existente da criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar e de 
equipes de atendimento multidisciplinar, a garantia de recursos orçamentários suficientes para a im-
plementação das políticas públicas que reduzam a violência, o imperativo de que o funcionamento 
dos serviços de proteção à mulher se dê em rede, entre outros desafios.

Acerca do contexto atual da Lei, é preciso mencionar a decisão recente tomada pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), que dispensou a ação pública incondicionada nos casos de lesões 
corporais leves, ou seja, a ação penal, nesses casos, não pode mais ser proposta sem o consen-
timento da vítima. Entretanto, a possibilidade da renúncia por parte da vítima é motivo de preocu-
pação, uma vez que a maioria das mulheres em situação de violência depende d@s agressor@s 
e tem medo de ser repreendida pelo ajuizamento da ação, ou acredita na possibilidade de nunca 
mais ser agredida. 

A violência doméstica se trata, portanto, de uma violência de gênero, pois a mulher é tida 
como um ser frágil e submisso pelas pessoas que a violentam. Tal mentalidade machista também 
pode ser encontrada em afirmações como “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher”, 
ou “quem nunca caiu nos tapas com sua mulher”. No entanto, tais alegações, em um primeiro mo-
mento tão sutis e inocentes, podem representar problemas graves, pois as mais “leves” agressões 
podem virar assassinatos ou lesões permanentes. Ao reconhecermos a coibição da violência con-
tra a mulher como o objetivo principal da Lei Maria da Penha, o foco das decisões judiciais e das 
ações do Ministério Público e da sociedade civil deve ser o de desencorajar quaisquer ações de 
submissão ou cerceamento dos direitos das mulheres brasileiras. 
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•	 Quando considerada a quantidade de atendimentos relativa à população feminina de cada 
estado, o Distrito Federal é a unidade da Federação que mais entrou em contato com a 
Central, com 242,1 atendimentos para cada 50 mil mulheres. Em segundo lugar, está São 
Paulo com 129,6. Em terceiro lugar está o Espírito Santo, com 123,3.

•	 No Brasil, quase 2,1 milhões de mulheres são espancadas por ano, sendo 175 mil por mês, 
5,8 mil por dia, 04 por minuto e uma a cada 15 segundos. Em 70% dos casos, o agressor 
é uma pessoa com quem ela mantém ou manteve algum vínculo afetivo. (Fonte: A mulher 
brasileira nos espaços públicos e privados, Fundação Perseu Abramo, 2001).

•	 Houve expressivo aumento do conhecimento da Lei Maria da Penha de 2008 para 2009, 
de 68% para 78%.

•	 Maioria defende prisão do agressor (51%); mas 11% pregam a participação em grupos de 
reeducação como medida jurídica. 

•	 44% acreditam que a Lei Maria da Penha já está tendo efeito. 

•	 48% acreditam que exemplo dos pais aos filhos pode prevenir a violência na relação entre 
homens e mulheres.

Pesquisa Ibope / Instituto Avon (2009).
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Texto 6 - A eficácia da Lei Maria da Penha e o acesso à Justiça

Nayara Teixeira Magalhães

A falência do modelo consensual da Lei n. 9.099/1995

A partir dos anos 1980, o Brasil viveu em aparente contradição de políticas criminais. De um 
lado, o crescimento do movimento minimalista, de pouca intervenção do direito penal e de redução 
do sistema, com políticas de descriminalização, despenalização e informalização dos procedimen-
tos judiciais. De outro, a expansão desse mesmo sistema a partir de demandas oriundas dos mo-
vimentos sociais, que incluíam em seus protestos uma intervenção radical do Estado por meio da 
criminalização (ANDRADE, 1999). 

O primeiro movimento corresponde àquele que deu origem aos Juizados Especiais Crimi-
nais, da Lei n. 9.099/1995, já o segundo é representado, por exemplo, pelas leis dos crimes he-
diondos (1994) e do crime organizado (1995), que passaram a ser considerados crimes de especial 
gravidade. 

A Lei n. 9.099/1995 surge a partir de debates que visam alcançar o equilíbrio entre a garan-
tia de punição sem ferir os direitos dos/as punidos/as (IZUMINO, 2004) com enfoque na resolução 
dos conflitos sociais frente à mínima intervenção do sistema penal (TELES, 2002). Novos meca-
nismos conciliatórios são estimulados com o objetivo de pôr fim ao processo antes mesmo de ele 
ter iniciado. Com esse novo modelo, alguns crimes considerados de pouca lesividade passaram 
a pertencer à categoria dos crimes de menor potencial ofensivo. Exemplos deles são: a ameaça, 
os crimes contra a honra, a lesão corporal leve, a desobediência, entre outros, cuja pena máxima 
prevista no Código Penal não ultrapassa dois anos.

Nesse sentido, Flávia Piovesan (2002) afirma que as medidas previstas na Lei dos Juizados 
Especiais Criminais eram inadequadas quando o assunto era violência contra as mulheres. A ine-
ficácia da Lei n. 9.099/1995, neste contexto, revela a dificuldade que o Estado encontra em intervir 
em violações ocorridas dentro do espaço privado, muitas vezes banalizando-as. 

Diversos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher 
passaram a se enquadrar na categoria de crime de menor potencial ofensivo e, ao chegar ao co-
nhecimento do Poder Judiciário, incentivavam-se a renúncia prévia das vítimas em audiências ou 
mesmo antes de sua realização. Assim, quase a totalidade dos casos que chegavam à Justiça era 
arquivada (CAMPOS, 2003), o que, muitas vezes, partia de um incentivo dos próprios policiais que 
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registravam as ocorrências. As vítimas não encontravam o apoio necessário buscado na Justiça e, 
ao se perceberem intimidadas e culpabilizadas pela violência que elas próprias sofreram, acaba-
vam por acatar a sedução judicial do arquivamento do processo (LIMA, 2009). 

Por essa razão, Campos (2003) afirma que houve um déficit teórico na Lei n. 9.099/1995 
por não ter levado em conta, em sua formulação, questões relacionadas às peculiaridades históri-
cas de opressão da mulher, colocada na condição de vítima. O sistema de controle e seus agentes 
tinham, portanto, espaço para criar e reproduzir as desigualdades sociais sem solucionar a questão 
da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Todos esses fatores ensejaram discussões políticas de diversas Organizações Não Gover-
namentais (ONGs) e dos movimentos feministas para a mudança desse cenário.

A Lei Maria da Penha e a violência de gênero

No Brasil, o debate sobre a Lei Maria da Penha ganhou espaço dentro da sociedade em 
questões relativas aos direitos das mulheres, sobretudo no que diz respeito à violência de gênero 
ocorrida no ambiente doméstico e familiar. O nome da Lei Maria da Penha foi dado em homenagem 
à biofarmacêutica Maria da Penha Maia, que ficou paraplégica após ter sido vítima de tentativa de 
homicídio por seu marido duas vezes. Ela foi agredida e torturada seguidamente pelo parceiro. 

Após 15 anos de inércia do poder punitivo estatal, Maria da Penha Maia, juntamente com 
o Centro para a Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino-Americano e do Caribe 
para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), encaminhou uma petição contra o Estado brasi-
leiro à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Foi a primeira condenação internacional do 
Brasil fundamentada na Convenção de Belém do Pará. O país se viu obrigado a indenizar Maria da 
Penha e recomendado a editar uma lei específica sobre violência de gênero praticada no contexto 
doméstico e familiar. 

 
Mas, afinal, o que vem a ser violência de gênero? 

O conceito de gênero, concebido pela feminista Joan Scott (1988) como uma categoria de 
análise, traz uma nova dimensão para as relações sociais entre os sexos. Gênero pode ser com-
preendido como uma construção social do masculino e do feminino que lhes atribui papéis sexuais 
socialmente definidos. Essa nova perspectiva passou a ser utilizada como forma de superação das 
diferenciações biológicas utilizadas para justificar tratamentos desiguais entre homens e mulheres. 
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Mulheres são de um jeito e homens de outro. Aos homens são dadas as marcas da auto-
ridade, do público, da razão, do poder, da virilidade e do provedor. Às mulheres cabe o lugar da 
maternidade, do privado, do afeto, da emoção, do cuidado e da submissão. Trata-se de caracterís-
ticas provenientes de uma criação cultural patriarcal de supervalorização do masculino (ativo), que 
controla e disciplina o feminino (passivo). E são justamente essas características que legitimam vio-
lências nos contextos familiares, domésticos e conjugais, cujas principais vítimas são as mulheres.

Para Izumino (2004), o uso da categoria gênero introduz, nos estudos sobre violência contra 
as mulheres, uma nova terminologia para discutir o fenômeno social, que é a expressão “violência 
de gênero”.

Diante dessa nova perspectiva, dos fatos que levaram à condenação internacional do Brasil 
e da enorme pressão dos movimentos feministas, a Lei Maria da Penha foi pensada, discutida e 
submetida a audiências públicas. Em vigor desde 22 de setembro de 2006, foi publicada como for-
ma de criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

A Lei n.11.340/2006 foi concebida com a finalidade de:

•	 Reconhecer e combater a violência de gênero. 

•	 Impedir a banalização da violência doméstica e familiar contra a mulher, dando visibilidade 
à problemática também por meio de estatísticas. 

•	 Criar mecanismos eficazes à concreção dos direitos fundamentais, na perspectiva de gênero.

•	 Instituir políticas de atendimento judicial e de assistência psicológica e social à vítima, ao 
agressor e a seus dependentes.  

•	 Possibilitar sistemas de cooperação entre o Poder Judiciário, Ministério Público, Executivo 
e sociedade. 

A Lei inovou em diversos aspectos. Conceituou a violência doméstica e familiar contra a mu-
lher e suas diversas formas de manifestação: violência física, psicológica, sexual, patrimonial e mo-
ral (artigos 5º e 7º). Esclareceu que a violência doméstica contra a mulher independe de orientação 
sexual (artigo 5º, parágrafo único). Ampliou a atividade policial, tornando obrigatória a abertura de 
inquérito policial composto por depoimentos e por provas documentais e periciais (artigos 10 a 12).
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A criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher com competência 
cível e criminal (artigo 14) foi um grande marco trazido pela nova legislação. Com ela, o artigo 16 
previu a impossibilidade de desistência do processo na esfera policial ou em cartórios judiciais, de 
forma que a retratação da vítima, a partir de então, só pode ocorrer em audiências judiciais designa-
das exclusivamente para esse fim, na presença de representante do Ministério Público e de juiz/a. 
Para Lima (2009), o procedimento tira o pesado fardo das vítimas de decidir solitariamente sobre a 
representação.

Houve também a proibição de condenação ao pagamento de cestas básicas, multas ou 
quaisquer outras penas pecuniárias, vazias em seu conteúdo, que levava a crer que a agressão ha-
via sido “barata” (artigo 17). Ampliou-se a possibilidade de prisão em flagrante e preventiva do autor 
de violência (artigo 20) e proibiu-se a colaboração da vítima na intimação/notificação do agressor 
como forma de evitar novos episódios violentos (artigo 21, parágrafo único).

A criação de medidas protetivas de urgência para garantir emergencialmente a integridade 
física e psicológica da vítima também merece destaque nesse processo. Entre as medidas pre-
vistas, estão: a proibição de aproximação e contato do agressor, afastamento do lar e pensão ali-
mentícia, a serem decididas em até 96 horas depois do requerimento da vítima (artigos 22 a 24). O 
acompanhamento da vítima por advogado/a passou a ser obrigatório em todas as fases do proces-
so (artigo 27) e, tanto vítimas como autores, agora, podem ser submetidos/as a acompanhamento 
psicossocial por equipes multidisciplinares, podendo, inclusive, serem incluídos/as em programas 
oficiais de assistência social (artigo 29 a 32).

A Lei Maria da Penha afastou por completo a aplicação da Lei n. 9.099/1995 e seus ins-
titutos conciliatórios despenalizantes (artigo 41). Possibilitou, também, a condução obrigatória do 
agressor a programas de reeducação e reestruturação na fase de execução penal (artigo 45 da Lei 
n. 11.340/2006 e artigo 152 da Lei de Execuções Penais). 

Algumas instituições, inclusive criadas antes da Lei n. 11.340/2006, podem igualmente ser 
citadas como relevantes no processo de proteção às mulheres vítimas de violência, como as Dele-
gacias Especiais de Atendimento à Mulher, criada em agosto de 1985, as Casas Abrigo, os progra-
mas e as campanhas de prevenção e de enfrentamento à violência doméstica e familiar, os centros 
de reabilitação aos agressores, os centros de referência e de assistência psicossocial, assim como 
a Defensoria Pública, o Ministério Público e os núcleos de prática jurídica das universidades que 
atendem demandas de mulheres em situação de violência.
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É importante lembrar que o enfoque de tantas mudanças é voltado, essencialmente, para a 
proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, como garantia dos direitos fundamentais mais 
básicos, por exemplo, a dignidade, liberdade, igualdade e o direito a uma vida sem violência. Ao 
contrário do que se pensa, a força da Lei não está na punição como forma de criminalização de 
autores de violência.  Segundo Castilho (200?), prevalece, no senso comum, a ideia de que a Lei n. 
11.340/2006 tem um significado punitivo, quando a verdadeira intenção foi a de fornecer um caráter 
instrumentalizador ao Estado brasileiro em prol das mulheres vítimas de violência doméstica, de 
forma a reconhecer esse tipo de violência como uma violação aos direitos humanos, diminuindo 
a vulnerabilidade das mulheres e não investindo na repressão penal. Por outro lado, como desta-
ca Flávia Piovesan (2003), é fundamental conjugar a vertente repressiva punitiva com a vertente 
promocional na implementação e garantia dos direitos humanos em todos os níveis da sociedade.

Trata-se, portanto, de uma lei de contornos multidimensionais, que envolve muito mais que 
o Poder Judiciário: envolve a sociedade civil e o Estado como um todo. Depende da promoção de 
políticas públicas, da criação de programas de reeducação e recuperação, de investimento no en-
sino, em todos os níveis de escolaridade, de capacitação profissional, e da promoção dos direitos 
das mulheres, estimulando os mecanismos de erradicação da violência. 

A Lei Maria da Penha representa muito mais do que uma legislação inovadora, indica um 
marco de mudança de paradigmas que visa ao rompimento com antigas estruturas históricas de 
opressão e dominação do corpo e comportamento da mulher, dando uma visibilidade diferenciada 
à violência de gênero, sobretudo aquela sofrida nos ambientes domésticos e familiares.

O Poder Judiciário e o acesso à Justiça

José Geraldo de Sousa Júnior (2008) assevera que o processo de acesso à Justiça, ao 
contrário das abordagens que, centradas no Judiciário, visam à solução de conflitos, é muito mais 
amplo e complexo do que parece. Segundo Boaventura de Sousa Santos (2004), envolve condi-
cionantes culturais resultantes de mecanismos de socialização e de interiorização de valores domi-
nantes muito difíceis de transformar. Nesse sentido, a condição de submissão e controle do corpo, 
comportamento e sexualidade da mulher corresponde a uma herança histórica patriarcal ainda 
muito marcada na sociedade atual, que ganha dimensões relevantes dentro do espaço jurídico.

É possível o Judiciário, no seu lugar conservador e sexista, promover o acesso à Justiça às 
mulheres e protegê-las contra violências?
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Segundo Foucault (1988), as instituições da justiça tendem a exercer cada vez mais fun-
ções reguladoras, funcionando menos como lei e cada vez mais como norma. Por isso, pode-se 
afirmar que o exercício do Direito e a prática judicial englobam muito mais que a mera aplicação 
de leis, quando o que se tem é, em muitos casos, a utilização de normas morais, de dominação, 
que naturaliza um tratamento desigual, bastante fortalecido pelo poder jurídico: poder que produz 
e reproduz desigualdades.

Ao falar sobre justiça e violência contra as mulheres, os estudos têm demonstrado que, 
apesar das inovações legislativas, as discriminações de gênero têm estado presentes no cenário 
jurídico (IZUMINO, 2004). De modo geral, a relação entre gênero e Justiça tem sido caracterizada 
por seus traços negativos (IZUMINO, 2004).

Não há como negar que muitas coisas mudaram. A divulgação e os novos institutos da Lei 
Maria da Penha trouxeram uma nova perspectiva para o debate relacionado à violência contra a 
mulher. Ocorre que a Lei n. 11.340/2006 se depara ainda hoje com fortes obstáculos na sociedade, 
nas delegacias, nas famílias, no Judiciário e nas comunidades. 

Os paradigmas de gênero que legitimam violências estão muito enraizados nos núcleos 
relacionais, sobretudo dentro do sistema de Justiça. A dificuldade de perceber a necessidade da 
intervenção do Estado no espaço privado é muito presente e a compreensão do fenômeno da vio-
lência doméstica ainda se mostra insuficiente, dada sua profunda complexidade. 

Na prática, o que se observa é que, mesmo com o afastamento da Lei dos Juizados Especiais, 
há, no espaço da Justiça, a banalização das práticas violentas familiares e domésticas, o que leva, 
muitas vezes, o estímulo à renúncia das vítimas (LIMA, 2009). Ainda encontram-se discursos jurídicos 
fundamentados em conceitos machistas, moralizadores e discriminatórios contra as mulheres.

Ainda hoje paira sobre a mulher o peso das “dúvidas” da violência. Recaem sobre ela as 
suspeitas de ter provocado as agressões, de tê-las desejado ou consentido, ou mesmo de estar 
mentindo ou de não ter resistido suficientemente para evitar os danos sofridos. Assim, várias vezes, 
a mulher que é vítima da violência passa de abusada para transgressora.

Andrade (1999), portanto, coloca que o sistema de justiça criminal é inadequado para o 
enfrentamento da violência contra a mulher, uma vez que ele não só é ineficaz para garantir a pro-
teção dos direitos das mulheres como, com suas práticas e seus discursos, duplica o processo de 
vitimização a que se encontram submetidas.
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Segundo José Geraldo (2008), a mediação de conflitos pressupõe uma situação de respeito 
à diversidade sem a imposição de hierarquias pelas autoridades estatais, reconhecendo os sujeitos 
envolvidos em suas identidades de seres humanos e cidadãos. 

Por fim, cabe situar que o debate sobre o acesso à justiça da mulher nesse cenário implica 
situar a construção social e jurídica da sua cidadania por meio de uma atuação que vise ao direito 
social e que extrapole o procedimento legislativo e judicial. É necessário, portanto, resgatar não só 
o seu reconhecimento como sujeito de direito, mas o seu efetivo exercício como protagonista dessa 
condição dentro do Judiciário, do Estado e da sociedade.
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Unidade IV • Texto 7

• Violência intrafamiliar ou doméstica em relações homoafetivas 

• Violência intrafamiliar e doméstica como forma de lesbofobia
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Texto 7 - A Lei Maria da Penha aplicada à lesbofobia

Bruna Pinheiro de Araújo
Tatiana Nascimento dos Santos

Apesar da ampla divulgação sobre a Lei Maria da Penha, sua importante função de com-
bate à lesbofobia (violência contra lésbicas) não é divulgada. A Lei Maria da Penha foi criada para 
prevenir e punir a violência contra todas as mulheres, desde que ocorrida em ambiente intrafami-
liar (dentro da família) ou doméstico. Isso significa que a Lei Maria da Penha não se refere só à 
violência conjugal, e não deve ser usada exclusivamente por mulheres em casais ou ex-casais 
heterossexuais.

Violência intrafamiliar ou doméstica em relações homoafetivas 

O texto da Lei Maria da Penha é nítido: “Toda mulher, independentemente de classe, raça, 
etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos funda-
mentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para 
viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e 
social”. No entanto, a maioria das campanhas de divulgação da Lei tem foco na violência que atuais 
ou ex-maridos/namorados/ficantes/amantes/rolos/etc. cometem contra mulheres com quem têm ou 
tiveram relação íntima de afeto. 

Essas campanhas, geralmente feitas pelo governo (em especial pela Secretaria de Políticas 
para as Mulheres (SPM)) ou por ONGs e instituições dos movimentos feminista e/ou de mulheres 
(em especial a Agende, responsável pela maior campanha nacional de divulgação da Lei58), têm 
foco na violência conjugal, mas outros pontos da Lei Maria da Penha são esquecidos. O artigo 5º 
diz: “Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer 
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psi-
cológico e dano moral ou patrimonial [...] em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 
conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único.  
As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual”.

Ou seja, as relações homoafetivas – aquelas entre mulheres lésbicas ou bissexuais – estão 
asseguradas pela Lei. Apesar de estar no texto “o agressor” no masculino – até porque a maior 

58  A Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres, que é uma campanha internacional, depois da pro-
mulgação da Lei Maria da Penha em agosto de 2006, refere-se, no Brasil, majoritariamente sobre a Lei.
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parte da violência contra mulheres é cometida por homens –, a Lei Maria da Penha prevê punição 
à violência que ocorre entre casais de mulheres59 (sejam elas lésbicas, bissexuais ou mulheres que 
fazem sexo com mulheres), e sejam casais atuais ou já rompidos, que morem ou não na mesma 
casa (“independentemente de coabitação”). A Lei Maria da Penha é pioneira no reconhecimento le-
gal da união civil de mulheres, porque é a 1ª lei federal que fala das relações homoafetivas. Se uma 
mulher lésbica ou bissexual é ameaçada, perseguida, humilhada, agredida fisicamente por uma 
atual ou ex-namorada/esposa/companheira/ficante/amante, ela pode denunciá-la com o amparo 
da Lei Maria da Penha.

Violência intrafamiliar e doméstica como forma de lesbofobia

Um dos grandes avanços da Lei Maria da Penha é explicitar que a violência contra mulhe-
res não é só conjugal, mas também intrafamiliar e doméstica. O artigo 3º diz: “O poder público de-
senvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações 
domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão”. Isso significa que a Lei se refere às violências, negli-
gências, explorações, crueldades, opressões e discriminações que acontecem contra as mulheres 
nas relações domésticas e familiares. Uma forma de discriminação contra mulheres é a lesbofobia, 
que acontece quando há aversão, repulsa, ódio, medo contra mulheres que amam, vivem, fazem 
sexo com outras mulheres.

No espaço doméstico, mulheres lésbicas ou bissexuais são constantemente agredidas, humi-
lhadas, feridas, maltratadas e até mesmo estupradas ou expulsas de casa por familiares que se opõem 
ao direito humano da livre expressão e vivência da sexualidade. A Lei Maria da Penha define como rela-
ções domésticas aquelas compreendidas no “espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem 
vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas” (art. 5º). Seu entendimento de família também 
é mais amplo: “é a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos 
por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa” (art. 5º). 

Para nós, lésbicas, significa que ser agredida, discriminada, explorada por alguém da famí-
lia (parente de sangue ou não) ou da convivência doméstica (como um tio, uma prima, pai, mãe, um 
irmão ou uma irmã, o namorado da sua irmã, o melhor amigo do seu irmão que frequenta sempre 
sua casa) é crime e pode ser punido. A Lei Maria da Penha também define as formas de violên-
cia doméstica e familiar contra mulheres, e é importante sabermos que expressões essas formas 
podem tomar em casos de lesbofobia:

59  Apesar de ter havido alguns casos de jurisprudência envolvendo casais de homens gays, a Lei Maria da Penha não foi feita 
para homens gays.
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1. Violência física – qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal, exemplos: 
murro, soco, pontapé, apertar o braço com força, jogar coisas contra você, puxar o cabelo, 
morder, queimaduras, de sua namorada, esposa, ficante ou ex; ou se alguém da sua família 
ou em sua casa faz isso com você para “punir” sua lesbianidade (família) ou como expres-
são de ciúmes (namorada).

2. Violência psicológica – qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da au-
toestima, que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou con-
trolar ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 
meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação da mulher.

Exemplos: perseguição e controle pela namorada/ex, esposa/ex, ficante/ex ou família (indo 
deixar e buscar no trabalho ou na escola, por exemplo); acesso e leitura de e-mails, cartas, men-
sagens de celular da namorada ou filha; família que te envergonha sistematicamente na frente de 
suas amigas; família ou namorada que faz intriga para você se afastar das pessoas, ou impede 
você de ir a algum lugar; ameaças, xingamentos, desvalorização, humilhação (inclusive seu irmão/
pai/etc. dar em cima da sua namorada).

3. Violência sexual – qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, manter ou par-
ticipar de relação sexual não desejada por intimidação, ameaça, coação ou uso da força; 
que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, sua sexualidade, que a impeça 
de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto 
ou à prostituição por coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule 
o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. 

Exemplos: Ser obrigada pela namorada a ver filme pornô, ser obrigada a transar com sua 
esposa ou ficante sem camisinha, sofrer violência sexual dentro da família, como “estupros corre-
tivos”. “Estupro corretivo” é quando um ou mais homens, da família ou não, estupram uma mulher 
que é ou consideram lésbica para que ela “deixe de ser lésbica” ou para puni-la por ser (ou parecer) 
lésbica60. Essa prática perversa já foi denunciada inclusive por mulheres lésbicas religiosas, cujos 
pastores ou padres tentaram “corrigi-las” e “livrá-las do pecado” estuprando-as (muitas vezes cole-
tivamente).

60  Estupros corretivos não acontecem só em países que têm legislações conservadoras com relações aos direitos das mulheres, 
nem só em comunidades pobres ou de interior; acontecem em todas as classes sociais e envolvem pessoas de todas as escolari-
dades e rendas.
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4. Violência patrimonial – qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição 
parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e 
direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades, 
por exemplo: se a família ou namorada/esposa rasga, queima, esconde cartas ou presen-
tes; se uma lésbica é impedida de usar o computador ou telefone para não conversar com 
outras mulheres; se tem que dar seu salário ao pai, à mãe, à namorada. A Lei considera 
também que animais domésticos são “propriedade” 61, e por isso, se sua namorada ou 
família machuca seu cachorrinho, papagaio, gatinha, tartaruga – como forma de punir ou 
castigar sua orientação, escolha, opção ou preferência afetiva e sexual; ou como forma de 
ameaçar e demonstrar ciúmes –, isso é violência patrimonial.

5. Violência moral – como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria: se 
alguém faz fofoca ou fala mal de você, ou inventa e espalhas coisas a seu respeito que não 
são verdade, com o intuito de te prejudicar moral e socialmente, isso é violência moral e 
você pode denunciar se acontecer em ambientes domésticos ou intrafamiliares, ou se for 
cometida, fora desses espaços, por alguém que tem laços domésticos ou de parentesco 
com você.

A invisibilização de mulheres lésbicas ou bissexuais na Lei Maria da Penha pode ser con-
sequência de uma invisibilidade social que já passamos; nossa sexualidade é desconhecida, igno-
rada ou negada, e isso se reflete como e em negação de nossa própria existência. O silêncio tem 
nos matado. Informe-se, informe suas amigas e amigos, sua família, sua comunidade, denuncie: 
mulheres lésbicas e bissexuais, bem como mulheres travestis e transexuais (heterossexuais ou 
não), também são sujeitas de direito e fato da Lei Maria da Penha, que pode ser um instrumento 
poderoso de defesa dos direitos sexuais de mulheres lésbicas e bissexuais. Os direitos sexuais são 
direitos humanos! 

Mas a Lei não funciona sozinha, temos que nos manter informadas e informar o maior 
número possível de mulheres, lésbicas ou não, sobre essa legislação. Além disso, é importante co-
nhecer a rede de proteção dos direitos humanos das mulheres e de enfrentamento à violência con-
tra mulheres que funciona perto da sua casa e cobrar políticas públicas que capacitem operador@s 
do direito, agentes e profissionais de segurança pública, profissionais da saúde e da educação so-
bre as possibilidades de aplicação da Lei Maria da Penha em casos de violência lesbofóbica contra 
mulheres lésbicas e bissexuais.

61  Entendimento especista, infelizmente.
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Além de conhecer a Lei, precisamos conhecer as redes de atendimento às mulheres em 
situação de violência (CRAS/CREAS, ONGs de defesa dos direitos humanos das mulheres, coleti-
vos feministas e/ou de mulheres, associações de bairro, grupos de estudo e pesquisa em estudos 
feministas ou de gênero, núcleos de Promotoras Legais Populares etc.) para evitar o isolamento e 
criar força de denunciar e viver uma vida livre da violência lesbofóbica. Todas as mulheres, lésbicas 
ou não, precisam saber o que é a lesbofobia e como combatê-la. 

Propostas de fiscalização da sociedade civil sobre atendimento policial a mulheres 
vítimas de violência doméstica e familiar:

• Procure saber quantas Delegacias de Atendimento Especializado para Mulher existem em sua 
cidade e em seu Estado.

• Visite a DEAM de sua cidade e/ou uma Delegacia de Polícia comum e procure cartazes, carti-
lhas e panfletos informativos sobre violência contra mulheres.

• Converse com as mulheres de seu bairro, trabalho, condomínio, igreja sobre o que sabem so-
bre a Lei Maria da Penha, sobre como tem sido o atendimento policial em casos de violência 
contra mulher.

• Crie grupos de discussão com mulheres sobre os comentários e as instruções que ocorrem nas 
Delegacias de Polícia quando uma mulher vai denunciar caso de violência doméstica e familiar.

• Cobre da prefeitura, do governo ou do Ministério Público locais materiais informativos sobre a 
Lei Maria da Penha e sobre Violência Doméstica e Familiar contra Mulheres e distribua para às 
mulheres que você conhece.
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Texto 1 - Os Direitos Humanos das Mulheres:
lutas e protagonismos
 

Renata Cristina da Costa 
Laura C. de Mello Senra  

Luna Borges Santos

Olympe de Gouges, feminista francesa revolucionária do século XVIII, dizia: “A mulher nas-
ce livre e permanece igual ao homem em direitos”. Atualmente, tal declaração pode soar bastante 
óbvia e, assim, ter sua relevância reduzida por muitos leitores e muitas leitoras que desconhecem 
um importante fato, revelado à luz da esquecida história da mulher que a pronunciou. Aquela afir-
mação – hoje, aparentemente pacificada – representou um motivo suficientemente relevante para 
que De Gouges fosse guilhotinada em praça pública, por ter ousado apontar um obscurantismo, 
em pleno Século das Luzes: a contestação ao patriarcado e ao machismo da sociedade francesa 
da época. 

A frase mencionada no início foi transcrita da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cida-
dã, escrita por De Gouges em 1791, em oposição à outra Carta que, segundo seus próprios criado-
res, prometia estabelecer o conteúdo de todos os direitos humanos. Conhecida como Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, este documento, que reconhecia como titulares de direitos 
apenas os homens, serviu de base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos assinada 
pela ONU, em 10 de dezembro de 1948. Esta data é celebrada pelas feministas com certo olhar 
crítico, pois se recordam da história de Olympe e de tantas outras que insistiam e insistem em dar 
vida e significado à afirmação de que, sem o reconhecimento das mulheres, os direitos não são 
humanos.

De Gouges teve sua história esquecida por quase um século. Em meio às lutas democrá-
ticas do século XIX, sua memória foi resgatada pelos movimentos de mulheres que constataram, 
mais uma vez, a insuficiência das revoluções e das legislações na garantia dos direitos humanos 
das mulheres. Estas não se viam mais livres, tampouco mais incluídas política e socialmente, como 
haviam prometido os ditos revolucionários. O espaço público ainda lhes era negado, o voto, proi-
bido, a fala, cerceada, de modo que restavam confinadas às tarefas do lar, socialmente menos 
valorizadas e respeitadas. 

Apenas no século XIX, a Declaração proposta por De Gouges foi novamente posta em 
discussão, iniciando uma incorporação por diversos organismos internacionais, como a ONU, na 
esteira das lutas que destacavam a ausência dos direitos das mulheres como entraves ao alcance 
da verdadeira democracia e da real concretização dos direitos humanos.
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Revelavam os movimentos feministas que, sem a presença das mulheres nos espaços 
públicos, a representação desta minoria na luta por seus direitos seria impossibilitada. A proibição, 
ora velada, ora visível, da participação de mulheres no espaço público, melhor dizendo, na rua, tal 
como tantas outras dicotomias naturalizadas, pode ser compreendida e desconstruída a partir da 
categoria gênero. Tal conceito foi inserido no contexto das reivindicações de diversos movimentos 
sociais, em especial por feministas, como um instrumento de enfrentamento dos argumentos do 
determinismo biológico e da naturalização de papéis, que inferiorizam as mulheres e afastam-nas 
dos espaços de luta por direitos. 

A diferenciação entre o gênero feminino e o masculino é utilizada para justificar e produzir 
injustiças dos mais diversos tipos, em determinados tempos históricos. Assim, quando o movimento 
feminista se utiliza da palavra “gênero”, está, na verdade, evidenciando um posicionamento político 
e assumindo que apropriar-se dos direitos humanos não é só um direito, mas também um dever 
das mulheres. Sem dúvida, trata-se de um ato político de empoderamento, pois, por meio da utiliza-
ção de um status de cidadania, as mulheres contribuem para a desnaturalização de desigualdades 
constantemente reproduzidas.

É importante ressaltar que o termo gênero sugere que informações a respeito das mulheres 
são, necessariamente, informações sobre os homens, ou seja, que um implica no estudo do outro. 
Em outras palavras, estudar as mulheres de forma isolada perpetua o mito de apenas uma esfera, 
a experiência de apenas um sexo – o feminino. Por isso, afirmamos que a existência de mulheres 
como sujeitos políticos não é suficiente para a defesa e construção constante de direitos humanos 
das mulheres como algo presente em nossas realidades. É preciso que também os homens enten-
dam a importância do combate à dominação e da defesa de direitos já reconhecidos pelo Estado.  

Legislação e Tratados que protegem os direitos das mulheres

Graças às lutas de inúmeros movimentos sociais, sobretudo os feministas, e à introdução 
do conceito de gênero nos meios político e social, tornou-se possível a elaboração de uma legisla-
ção de reconhecimento formal e de proteção aos direitos das mulheres. Fruto de uma luta histórica, 
iniciada por Olympe e tantas outras pioneiras feministas, a conquista dos direitos das mulheres é 
um processo ainda incompleto, em construção. Diante dos dados alarmantes referentes à violência 
de gênero, constatamos que a luta por autonomia e emancipação é diária e permanente.

De acordo com dados da Fundação Perseu Abramo, uma em cada cinco mulheres consi-
dera já ter sofrido algum tipo de violência por parte de um homem, conhecido ou desconhecido. 
Segundo pesquisa realizada pela mesma instituição no ano de 2010, dos homens que afirmam já 
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ter batido em suas mulheres, 43% alegam ter repetido a atitude algumas vezes, 14% defendem 
a atitude e, portanto, acreditam ter feito bem em bater, e 15% cometeriam a violência novamente. 

É certo que a violência de gênero representa um fenômeno ainda bastante frequente e 
presente na vida de milhares de mulheres. Podemos afirmar que algumas medidas vêm sendo to-
madas para combatê-lo, especialmente no âmbito da legislação nacional e internacional. Vejamos 
alguns casos principais.

Nossa Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 5º, inciso I, que “homens 
e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos [da] Constituição”. O estupro e outros 
crimes contra a liberdade sexual, até a inovação trazida pela Lei n. 12.015/2009, constituíam crimes 
contra os costumes. Atualmente, são considerados crimes contra a dignidade sexual, conforme 
disposto no Código Penal. As recentes inovações infelizmente não alcançaram o aborto, que per-
manece tipificado como crime na legislação pátria – à exceção das hipóteses do aborto necessário 
(art. 128, I) e do aborto no caso de gravidez resultante de estupro (art. 128, II).

No campo do direito internacional, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher, ratificada pelo Brasil em 1984 e promulgada por meio do Decreto n. 
4.377/2002, é de extrema importância. Define a discriminação contra a mulher como “[...] distinção, 
exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o 
reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher [...] dos direitos humanos e liberdades fundamen-
tais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo”.

Ainda impõe as obrigações básicas de eliminar toda e qualquer discriminação, além de 
assegurar medidas concretas para que essa discriminação seja abolida em todas as esferas – es-
pecialmente nas esferas política, social, econômica e cultural. Os direitos da mulher também são 
assegurados pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, de 1969, bem como pela já 
mencionada Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, de 1948.

É imprescindível fazer menção à Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340), de 2006, que cria me-
canismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. O pressuposto de tal Lei é a 
desigualdade existente entre o gênero masculino e feminino. Alguns aspectos fundamentais que 
a Lei Maria da Penha visa consolidar são não apenas a necessidade em se proteger as mulheres 
que se encontram em situação de violência, mas especialmente a inserção de um tema tão grave e 
delicado como o da violência doméstica e familiar na esfera pública – posto que ultrapassa a esfera 
privada.
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A importância da rua na concretização dos direitos das mulheres

Quando pensamos em direitos humanos das mulheres, há um elemento que não pode 
prescindir da análise: a luta dos movimentos sociais, notadamente os movimentos feministas, no 
espaço público da rua. Assim, um desafio constante e inarredável para a implementação dos direi-
tos humanos das mulheres é a auto-organização destas, enquanto sujeitas políticas que ocupam o 
espaço público e traduzem em realidade os direitos estabelecidos na legislação. 

Seja quando falamos de mulheres como indivíduos, sujeitas de suas histórias, seja do mo-
vimento feminista – cujo sujeito político pode ser representado pela categoria “mulheres” –, a parti-
cipação social desses atores é fundamental para a própria existência dos direitos humanos. A mera 
legalidade, entendendo-a como a ratificação de tratados, convenções, ou a própria criação de leis 
que protegem direitos considerados fundamentais, não é suficiente para alcançarmos igual consi-
deração e respeito entre as pessoas, independentemente do sexo, ou do gênero. 

O caminho a ser trilhado para que os direitos humanos das mulheres sejam cada dia mais 
reais não é óbvio. É preciso caminhar em busca de legitimidade do poder exercido pelo Estado, 
pelas instituições da sociedade e (por que não?) pelas próprias pessoas. Para tanto, é preciso, 
primeiramente, que as mulheres assumam uma cidadania ativa. Em outras palavras, é necessário 
que tenham consciência das fontes de opressão, tanto históricas quanto pessoais, para que seja 
possível conciliar experiências de diversas mulheres para formar a teoria e a estratégia de ação.

É importante mencionar que a categoria direitos humanos das mulheres não se refere a um 
conceito fechado em si mesmo e em seu tempo. Muito pelo contrário, representa um conceito aber-
to para o futuro e para o reconhecimento de novos direitos. Trata-se, assim, de um rol de direitos 
provisório, a todo tempo passível de ampliação, interpretado e construído com o maior número de 
influências possível. Os direitos das mulheres se fazem, sim, na luta, no reverberar de vozes, como 
as das Promotoras Legais Populares, que gritam, em cada passo do caminho, a importância da 
construção e do reconhecimento de direitos humanos. 
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Texto 2 - Direitos sexuais
 

Silvia Marques Dantas

Nas décadas de 1960 e 1970, apareceram grupos de mulheres que se reuniam para com-
partilhar suas experiências pessoais e estudar sobre as condições de vida das mulheres em nossa 
sociedade. Nestes grupos, as mulheres puderam tratar mais abertamente temas como sexuali-
dade, família, corpo, dinheiro e poder. Descobriu-se que as mulheres enfrentavam uma gama de 
violência e humilhação: pais que violentavam filhas, mulheres que eram obrigadas a casar mesmo 
a contragosto, maridos que estupravam suas esposas, mulheres que eram obrigadas a ter filhos 
mesmo sem querer. 

A partilha de experiências nestes grupos, o estudo e a reflexão fizeram com que as mu-
lheres percebessem que assumiam também pesadas responsabilidades em relação ao cuidado 
das/os filhas/os, do lar, dos enfermos e das pessoas mais velhas. Por outro lado, verificaram que a 
prática sexual das mulheres é aceita unicamente dentro do casamento, enquanto os homens estão 
livres para praticar sexo fora do casamento.

A partir das descobertas nestes grupos de reflexão, as feministas argumentaram que tanto 
a sexualidade quanto a reprodução não são fenômenos unicamente biológicos, são construídos 
socialmente e definem as relações sociais entre as próprias mulheres, entre os próprios homens 
e entre mulheres e homens. Foi, então, que as feministas argumentaram que o pessoal é político, 
ou seja, os problemas que as mulheres viviam não eram seus em particular, mas eram vividos por 
todas as mulheres, coletivamente, não podendo resolver-se senão por meio da organização das 
mulheres e da sua luta por direitos. 

A sexualidade e a reprodução tornaram-se, então, questões fundamentais para o movimen-
to feminista. É assim que este movimento inicia uma série de manifestações públicas em defesa 
da liberdade e da igualdade das mulheres. Tanto que, em 1968, a I Conferência Internacional de 
Direitos Humanos, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), preocupa-se com a 
desigualdade de direitos entre homens e mulheres e declara no seu artigo 15: 

A discriminação da qual a mulher ainda segue sendo vítima em distintas regiões 
do mundo deve ser eliminada. O fato de que a mulher não goze dos mesmos direi-
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tos que o homem é contrário à Carta das Nações Unidas e às disposições da De-
claração Universal de Direitos Humanos. A aplicação cabal da Declaração sobre a 
eliminação da discriminação contra a mulher é uma necessidade para o progresso 
da humanidade (ONU, I Conferência Internacional sobre Direitos Humanos). 

Em 1984, feministas de várias partes do mundo participaram do IV Encontro Internacional 
Mulher e Saúde na Holanda. Neste encontro, foi criado o termo “direitos reprodutivos”. Durante 
toda esta década, as feministas lutaram para que tais direitos fossem assegurados, mas, só no 
início da década de 1990, o termo “direitos sexuais e direitos reprodutivos” difunde-se pelo mundo, 
ampliando sua legitimidade na V Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento 
(ONU/1994) e se consolidando na IV Conferência Mundial sobre a Mulher (ONU/1995). Nesta últi-
ma conferência, foi afirmado que: 

Os direitos humanos da mulher incluem o direito a ter controle sobre as questões 
relativas à sexualidade, inclusive a sua saúde sexual e reprodutiva, e decidir li-
vremente com respeito a essas questões, livres de coerção, discriminação e vio-
lência. As relações igualitárias entre a mulher e o homem a respeito das relações 
sexuais e à reprodução, incluindo o pleno respeito à integridade pessoal, exigem 
o respeito e o consentimento recíproco e a vontade de assumir conjuntamente a 
responsabilidade e as consequências do comportamento sexual (ONU, IV Confe-
rência Mundial sobre a Mulher, parágrafo 96, 1995). 

Os direitos sexuais passaram a integrar o conjunto dos direitos humanos. Este aconteci-
mento foi importante porque os direitos humanos são considerados fundamentais para as pessoas, 
por serem determinantes para o nosso pleno desenvolvimento físico, emocional e social, inclusive 
para nossa participação na vida social. 

Os direitos humanos envolvem tanto a liberdade de expressão, de decisão e de organiza-
ção social, quanto o direito à saúde, à moradia, à educação, à alimentação, ao trabalho, ao acesso 
a bens culturais, à mobilidade, à livre expressão da sexualidade e ao direito de decidir quando, 
quantos, em que situação e com quem deseja ter filhos. Não existe um direito mais importante que 
o outro. Para o pleno exercício da cidadania, é preciso a garantia do conjunto destes direitos.

Nas últimas duas décadas, o governo brasileiro vem reconhecendo, aos poucos, tanto os 
direitos sexuais quanto os direitos reprodutivos e vem desenvolvendo políticas públicas para ga-
rantir o acesso a estes direitos. Em 2006, o Ministério da Saúde publicou uma cartilha chamada 
Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos e considerou como direitos sexuais:
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[...] viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, discriminações 
e imposições e com respeito pleno pelo corpo do(a) parceiro(a); escolher o(a) 
parceiro(a) sexual; viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, culpa e 
falsas crenças; viver a sexualidade independentemente de estado civil, idade ou 
condição física; escolher se quer ou não quer ter relação sexual; expressar livre-
mente sua orientação sexual: heterossexualidade, homossexualidade, bissexuali-
dade, entre outras; ter relação sexual independente da reprodução; poder praticar 
sexo seguro para prevenção da gravidez indesejada e de DST/HIV/AIDS; acessar 
serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e atendimento de qualidade, 
sem discriminação; e obter informação e educação sexual e reprodutiva.

Embora os direitos sexuais sejam assegurados por lei, existem inúmeros desafios que di-
ficultam o seu reconhecimento, como os comportamentos e as atitudes discriminatórias contra as 
mulheres, particularmente, as mulheres negras, como também as pessoas homossexuais, lésbi-
cas, transexuais e travestis; a insuficiência de poder das mulheres – adolescentes, jovens, adultas 
e idosas – sobre o exercício da sua sexualidade e de sua vida reprodutiva; a exploração do corpo 
das mulheres nos meios de comunicação (revistas, jornais, televisão, rádio etc.) e nas publicidades 
e propagandas; a superexploração do tempo de trabalho, associada – no caso das mulheres – à 
pesada carga de trabalho com o cuidado com a casa e a família, que dificulta ter tempo e disposição 
para o prazer e o gozo; o baixo nível de informação sobre o próprio corpo, a sexualidade, a con-
cepção e a contracepção; a baixa qualidade dos serviços de saúde – tanto público quanto privado 
– na atenção à saúde sexual e reprodutiva; e as normas e práticas discriminatórias no ambiente de 
trabalho e nas instituições sociais em relação à livre orientação sexual e à sexualidade feminina.

Para que os direitos sexuais sejam assegurados, é necessário que nos tornemos mais pro-
ativas quanto à violação de tais direitos, por exemplo: ter um olhar crítico sobre as propagandas e 
as publicidades, que exploram o corpo das mulheres; participar de movimentos sociais em defesa 
da saúde pública e de políticas de atenção integral à saúde da mulher; formar grupos de reflexão 
entre mulheres sobre sexualidade e reprodução que fortaleçam a autoestima, o conhecimento de 
seus direitos; estimular a participação das mulheres nos fóruns e nas redes feministas, somando 
esforços para garantir os direitos humanos das mulheres.

Enfim, a garantia dos direitos sexuais exige de cada uma de nós atitudes proativas, tanto 
no cotidiano de nossas vidas – com nossas/os amigas/os e familiares –, discutindo o preconceito 
e as discriminações, quanto participando dos fóruns de mulheres e das articulações feministas, 
construindo ações coletivas na defesa destes direitos. 
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Texto 3 - Introdução ao diálogo sobre Direitos Reprodutivos
 

Silvéria Maria dos Santos

Diálogo sobre Gênero e a Saúde das Mulheres 

Para conquistar direitos e legitimidade social, autonomia e liberdade para assumir suas 
escolhas de forma efetiva, é necessário conhecer os diferentes sentidos dados à saúde das mu-
lheres a partir da abordagem dos estudos de gênero, que considera sua representação para além 
do determinismo biológico, do corpo físico, como explicação das desigualdades sexuais. A visão 
biologista e sexista definiu-se e impôs certa hierarquia de poder, em que ficou estabelecido a for-
ma e o lugar do masculino e do feminino na nossa sociedade, tendo em vista que gênero denota 
relações de poder entre os sexos. Essa visão diz respeito à maneira como mulheres e homens 
posicionam-se no mundo e em suas relações, frequentemente com imposição de limitações para 
as oportunidades de vida e de cidadania para as mulheres, em diferentes fases da vida. Eleonora 
Menicucci de Oliveira e Lucila Scavone (1997) afirmam que gênero é “uma construção cultural e 
social, e, como tal, representa um processo contínuo e descontínuo da produção dos lugares de 
poderes do homem e da mulher em cada cultura e sociedade” 62.

Ao pensar a saúde, na perspectiva de gênero, é fundamental destacar que somos seres 
diversos e plurais, somos mulheres e homens diferentes que vivemos e nos colocamos em nossas 
relações com distintas posições e contextos, engendrados a partir do pertencimento à classe so-
cial, à raça, à etnia, à religião, à idade, à orientação sexual, à origem e à naturalidade, entre outros 
aspectos da nossa individualidade. 

Cabe deixar claro que o corpo, a saúde e o acesso aos direitos das mulheres sofrem a inter-
ferência desses conceitos e dessas categorias, ainda que de forma sutil e disfarçada. Muitas vezes, 
em nome de intenções que não contemplam a escolha das mulheres, em seus contextos de vida.

62  OLIVEIRA, Eleonora Menicucci de; SCAVONE, Lucila. (Org.) Trabalho, saúde e gênero na era da globalização. Goiânia, 
AB Editora, 1997.
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Os Direitos Reprodutivos 

Ao abordar a questão dos Direitos Reprodutivos, indago sobre o entendimento de direito. 
Cabe destacar que “direitos são normas sociais instituídas como orientação para a vida em socie-
dade, definindo o que é importante e quais são as responsabilidades de cada um” 63. 

Para termos acesso aos nossos direitos, não basta a formulação de leis. Tão importante 
quanto a legislação vigente é desenvolver ações que promovam sua divulgação e entendimento de 
como cada mulher se inclui como alvo desse sistema de cobertura e os mecanismos jurídicos que 
as permeiam, inserindo-os, sempre que possível, na capacitação das mulheres para a defesa dos 
seus direitos, no seu cotidiano, em seus grupos familiares e comunitários. 

Esse caminho tem relação direta com a integração de novos conceitos que têm como base 
a igualdade de direitos e o respeito ao protagonismo feminino, como bandeira de luta das mulhe-
res, manifestada pelo movimento feminista, que atua de maneira a combater a perspectiva que a 
sociedade insiste em considerar como exclusividade dos homens valores humano, social, político 
e econômico, que ancoram relações de poder, reafirmando a hegemonia do macho branco e hete-
rossexual, com domínio sobre a questão financeira, como valores morais e ideológicos, consolida-
dos culturalmente, mesmo quando as mulheres participam da preservação e sustentação de suas 
famílias, algumas vezes de forma solitária.

Para pensar e inserir os Direitos Reprodutivos como uma questão a ser trabalhada e situa-
da no contexto de vida das mulheres, torna-se necessário conhecer os caminhos para a conquista 
dos Direitos Humanos, desde a Declaração Universal de 1948, que pune a lógica da intolerância 
pautada na destruição do “outro”, em razão de sexo, nacionalidade, etnia, raça, religião, opção 
sexual ou classe social.

A Declaração Universal de 1948 adotada pela ONU, em resposta à barbárie da Segunda 
Guerra Mundial, sofreu mudanças significativas ao introduzir a chamada concepção contemporâ-
nea de direitos humanos, marcada pela universalidade e pela indivisibilidade destes direitos. Uni-
versalidade, porque a condição de pessoa é o requisito único e exclusivo para o acesso aos direitos, 
sendo a dignidade humana o fundamento dos direitos humanos. Indivisibilidade, porque o catálogo 
dos direitos civis e políticos é combinado ao catálogo dos direitos econômicos, sociais e culturais. 

63  ÁVILA, Maria Betânia de Melo; BERQUÓ, Elza. Direitos reprodutivos: uma questão de cidadania. Brasília: Centro Femi-
nista de Estudos e Assessoria – CFEMEA, 1994.
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Daí, a Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993, em seu parágrafo 18, afirma que os di-
reitos humanos das mulheres e das meninas são parte inalienável, integral e indivisível dos direitos 
humanos universais, concepção reafirmada pela 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, em 1995. 

No Brasil, a década de 1980 foi palco dos movimentos de mulheres, que tiveram uma atu-
ação fundamental na luta pelos seus direitos, pela justiça social e pela democracia, ao elaborarem 
e definirem como prioritários os temas da saúde das mulheres e dos direitos reprodutivos, a partir 
da Assembleia Nacional Constituinte, em 1988, e da Primeira Conferência de Saúde e Direitos da 
Mulher, em 1986, como pauta que emergiu da VIII Conferência Nacional de Saúde, 1986.

O marco histórico para consolidar os Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos como direitos 
humanos aconteceu no ano de 1994, durante a Conferência Internacional sobre População e De-
senvolvimento (CIPD), em Beijing-Cairo, como princípios aprovados por 184 Estados signatários, 
entre os quais, a delegação de mulheres brasileiras, que teve amplo e efetivo destaque, ao definir 
como fundamental o poder de decisão no controle da fecundidade.

Em desdobramento a esses eventos e atendendo a uma reivindicação feminista, em 1983, 
o Ministério da Saúde criou o Programa de Assistência Integral da Saúde da Mulher (PAISM), no 
qual se incluiu o planejamento familiar. Este reza que “todas as pessoas têm o direito à livre escolha 
dos padrões de reprodução que lhes convenham como indivíduos ou casais”64. 

Nesse mesmo sentido, afirma:

para que esse direito possa ser efetivamente exercido, é necessário que os indi-
víduos tenham conhecimento das possibilidades de influir no ritmo da procriação 
e tenham acesso às informações e aos meios para que possam intervir, se assim 
o desejarem, para separar o exercício da sexualidade da função reprodutiva e, 
em conseqüência, exercer na plenitude o planejamento de sua prole (BRASIL, 
1985)65.

64  BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência ao planejamento familiar. Brasília, Centro de Documentação do Ministério da 
Saúde, 1987.
65  BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência Integral à Saúde da Mulher: bases de ação programática. Brasília, Centro de 
Documentação do Ministério da Saúde, 1985.
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Diante de todo processo social e político de construção vivenciado pelas mulheres brasilei-
ras, os Direitos Reprodutivos anunciam valores democráticos, emergentes de bandeiras feministas 
nacionais e internacionais, ao considerarem o respeito à igualdade de oportunidade e à liberdade 
das mulheres para decidirem sobre sua vida reprodutiva.

Portanto, os direitos reprodutivos asseguram:

•	 Direito das pessoas de decidirem, de forma livre e responsável, se querem ou não ter filhos, 
quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas.

•	 Direito a informações, meios, métodos e técnicas para ter ou não ter filhos.

•	 Direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição e violência.

Assim, é possível entender que os Direitos Reprodutivos surgem da necessidade e do reco-
nhecimento do direito básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente 
sobre sua vivência reprodutiva. Ou seja, sobre seu direito de tomar decisões sobre a reprodução, 
livre de discriminação, coerção ou violência, vivenciando a possibilidade de gestar, parir e “mater-
nar” o número desejado para sua prole, o intervalo entre cada gestação, a necessidade de ter infor-
mações sobre seus direitos sociais como mães e pais, assim como de usufruir satisfatoriamente de 
sua saúde sexual e reprodutiva66. 

Nessa perspectiva, a legislação e os documentos que norteiam os direitos reprodutivos dão 
ênfase à importância de promover a igualdade entre homens e mulheres, como condição básica 
e essencial à vivência e à conquista de boas condições de saúde e de qualidade de vida, promo-
vendo a participação e o efetivo envolvimento e corresponsabilidade dos homens nas questões 
referentes à saúde sexual e reprodutiva67. 

Prerrogativa que inclui como responsabilidade do Estado a promoção de informações e 
serviços qualificados para a atenção à sua saúde sexual e reprodutiva de mulheres, jovens e casais 
brasileiros.

66  Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, em Beijing-Cairo, 1994.
67  Plataforma de Ação da 4a Conferência Mundial sobre a Mulher, em 1995.
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Para tanto, o entendimento dos Direitos Reprodutivos requer conhecimento sobre saúde 
sexual, considerada como resultado para aquelas pessoas que reconhecem, respeitam e exerci-
tam os direitos sexuais. A educação sexual busca ensinar e esclarecer questões relacionadas ao 
sexo, livre de preconceito e tabus. O tema é de extrema importância, pois esclarece dúvidas sobre 
diferentes métodos de anticoncepção, Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), uso de preser-
vativos (masculino e feminino), características e respostas dos organismos masculino e feminino, 
gravidez indesejada etc., vindo a contribuir com a promoção do exercício da sexualidade e da vida 
sexual prazerosa, livre de preconceitos, discriminações e violências. 

Delineia-se, nesse sentido, uma visão integral dos direitos humanos, ao tomar como princí-
pio que a liberdade não existe sem igualdade, como também não há igualdade sem liberdade, por 
entender que a violação aos direitos reprodutivos das mulheres limita dramaticamente suas oportu-
nidades na vida pública e privada, suas oportunidades de acesso à educação e ao pleno exercício 
dos demais direitos68.

Cabe aqui falar do dever do Estado, para que sejam implementadas políticas públicas que 
garantam o direito à saúde sexual e reprodutiva, o respeito aos direitos humanos das mulheres. 
Porém, há uma tendência crescente para que esta temática seja incluída em programas e ações 
de forma abrangente, que contemple não só reprodução e contracepção, mas violência de gênero 
e suas variações, como violência doméstica, familiar, conjugal e sexual; sexualidade e saúde, com 
ênfase nas DST/AIDS e infecções virais; trabalho e saúde, incluindo o trabalho doméstico e o tra-
balho noturno; outros temas emergentes ou pouco explorados, como o envelhecimento e a saúde 
mental. Há a necessidade de ampliar a esfera da informação sobre os direitos, principalmente no 
que se refere ao direito de licença-maternidade, à garantia do emprego desde a confirmação da 
gravidez até cinco meses depois do parto, licença-amamentação e durante o período de licença 
para tratamento de saúde. 

Estela Aquino (2003) destaca a necessidade de estudos e ações que contemplem o tema 
“as relações de gênero afetam a saúde”. Sob essa perspectiva, é preciso agir para promover a 
saúde e a manutenção da integridade física e psíquica das mulheres, para além do cuidado com a 
reprodução e com a sexualidade.

68  DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS, Advocaci/Funuap, Rio de 
Janeiro, 2003.
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Texto 4 - Tráfico de pessoas, desigualdade de gênero 
e Promotoras Legais Populares

Adriana Andrade Miranda
Carolina Pereira Tokarski

A violência doméstica acomete mulheres de diversas classes sociais, religiões, idades e de 
diferentes etnias e tem suas raízes na desigualdade de gênero. A violência decorrente do tráfico de 
pessoas vitima mulheres que vivem nas periferias dos países periféricos e tem suas raízes princi-
palmente na situação de vulnerabilidade social em que vivem estas mulheres. 

A situação de vulnerabilidade é caracterizada por fatores sociais que favorecem a entrada, 
na condição de explorad@s, conscientemente ou não, de mulheres e homens na rede criminosa 
do tráfico de pessoas. As questões de gênero, raça e etnia e faixa etária desempenham um papel 
central neste contexto, uma vez que na sociedade brasileira as mulheres, @s negr@s e @s jovens 
enfrentam obstáculos adicionais para superarem pobreza, pois seu acesso a direitos fundamentais, 
como educação, emprego e renda, moradia, alimentação, saúde e lazer, é limitado. Esse quadro 
aprofunda as desigualdades sociais e contribui para aumentar a vulnerabilidade destes grupos ao 
tráfico de pessoas.

O tráfico de pessoas não é uma prática nova na história da humanidade, foi muito comum 
durante a antiguidade clássica nas cidades gregas e em Roma e retomado, de forma sistemática, 
durante a invasão das Américas por nações europeias. Neste período que compreende os séculos 
XVI ao XIX, as vítimas eram pessoas oriundas de diversos países do continente africano, mulheres, 
homens e crianças, em especial dos países que são banhados pelo oceano Atlântico, que foram 
sequestradas e trazidas à força para serem exploradas no continente Americano.

Em pleno século XXI, observamos a continuidade do tráfico de pessoas como um negócio 
lucrativo, que, além de violentar milhares de vida, movimenta bilhões de dólares pelo planeta. Hoje, 
segundo Frans Nederstigt, o tráfico de pessoas é “causa e consequência de violações de direitos 
humanos”. É causa de violações de direitos humanos, porque as vítimas do tráfico de pessoas são 
exploradas, degradadas em sua dignidade e cerceadas em seu direito de ir e vir. É consequência 
de violações de direitos humanos, porque o tráfico de pessoas é um fenômeno que tem em sua 
origem a precariedade das relações de trabalho, baixas remunerações, dificuldades de acesso a 
emprego, renda, moradia, saúde, alimentação e educação.
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Tráfico Internacional de Pessoas

Segundo o Protocolo de Palermo69, o tráfico de pessoas consiste no recrutamento, trans-
porte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça, uso da força 
ou outras formas de coação, para fins de exploração. Considera-se ainda a existência de dois tipos 
de tráfico de pessoas em razão do território no qual ocorrem: tráfico interno e tráfico internacional.

O tráfico internacional de pessoas está diretamente ligado ao desejo das vítimas de cons-
truir uma vida melhor fora do país. A migração, tanto interna, quanto para outros países, é um di-
reito humano reconhecido no art. 22 do Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos). O sonho de construir uma vida melhor em outro país, no entanto, pode 
se transformar em pesadelo quando as pessoas que, por vontade própria ou por meio de coação, 
chegam ao local de destino e, nesse local, inicia-se uma série de violações de direitos humanos. 
A exploração então acontece de diversas formas: trabalho escravo, comércio de órgãos e ainda 
exploração sexual comercial.

O direito humano à migração torna-se vulnerável quando o deslocamento para outro país for 
a única forma de garantia da sobrevivência do indivíduo, caracterizando-se assim a migração forçada.

Outro fenômeno correlato ao tráfico de pessoas é o contrabando de imigrantes ou migração 
irregular, que é caracterizada pelo auxílio ao deslocamento, em âmbito internacional, por meios 
irregulares ou ilegais. Este auxílio poderá ocorrer mediante remuneração ou não para o “contraban-
dista”. O fundamental para a caracterização do contrabando é a irregularidade ou ilegalidade dos 
procedimentos de entrada no país-destino. 

As vítimas do tráfico de pessoas poderão ser deslocadas de sua cidade de origem tanto por 
meio da migração, como por meio do contrabando. As violações de direitos – ameaças, coação físi-
ca, cerceamento do direito de ir vir – que ocorrerão na cidade de destino é que serão determinantes 
para a caracterização do tráfico de pessoas.

69  O nome “formal” do Protocolo de Palermo é Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organiza-
do Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição ao Tráfico de Pessoas. Consiste em uma legislação internacional 
que regulamenta o enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em diversos países, no Brasil, ele passou a valer a partir do ano de 2004.



251

Tráfico de Mulheres e desigualdade de gênero

Mulheres, crianças e adolescentes traficadas são, comumente, vítimas do trabalho forçado, 
exercendo a prostituição forçada, também denominada exploração sexual comercial. 

É importante destacar a distinção entre a exploração sexual comercial e a prostituição. A 
exploração sexual comercial consiste na exploração da mercantilização do corpo de uma pessoa 
mediante trabalho forçado, abuso ou ameaça. A prostituição é a mercantilização do corpo de uma 
pessoa por livre e própria iniciativa. Sendo a prostituição fruto da livre escolha e iniciativa dos indi-
víduos, seu exercício está associado a pessoas que já atingiram seu pleno desenvolvimento físico 
e psicológico. Portanto, crianças e adolescentes, por serem pessoas em desenvolvimento, são 
sempre consideradas vítimas de exploração sexual. Pessoas adultas que se encontram em situa-
ção de mercantilização de seu corpo de forma coercitiva também são consideradas em situação de 
exploração sexual (GIMENES et al., 2009).

A apropriação do corpo da mulher promovida pelo patriarcado (SAFFIOTI, 1987, p. 50) é 
levada às últimas consequências nos casos de tráfico de mulheres para fins de exploração sexual 
comercial. São muitas as histórias e diversas as consequências observadas nas mulheres trafi-
cadas. Todas as histórias, no entanto, parecem estar ligadas a uma situação de vulnerabilidade 
que apresenta ingredientes muito semelhantes: pobreza extrema, machismo, racismo, violência, 
ausência de políticas públicas e do Estado.

As histórias narradas pela “Pesquisa tri-nacional sobre tráfico de mulheres do Brasil e da Re-
pública Dominicana para o Suriname” (HAZEU, 2008, p. 64 - 80) nos dão a dimensão da diversidade 
de consequências que o tráfico de pessoas pode ocasionar na vida das mulheres traficadas, e ainda, 
como a construção da identidade de gênero que cada uma carrega pode ser um diferencial importante 
para a conformação da subjetividade e consequente postura das mulheres traficadas. Segundo Hazeu, 
algumas desenvolvem uma subjetividade conformada a partir da perspectiva de que os acontecimentos 
de sua vida (exploração sexual, abuso pelo pai, responsabilidade com os filhos não partilhada com o 
pai da criança etc.) são “coisas de mulher” e adotam uma postura subserviente. Outras mulheres, no 
entanto, apesar de toda uma vida de humilhações e tentativas de “colocá-la no seu lugar de mulher” 
ainda persistem determinadas a resistir e a revoltar-se, é o caso de “LU”:

LU. Cinco filhos com quatro homens diferentes. Nenhum dos quais contribui para o sustento 
dos mesmos. Relata problemas com a mãe, que a espancava sistematicamente, e abuso sexual 
por parte do padrasto, dos seis aos 14 anos. ‘Minha mãe nunca teve amor pelos filhos. Fui dada 
para os outros e me batiam muito. Meu padrasto se servia de mim desde os meus seis anos’, conta.. 
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Aos 14 anos, ela fugiu de casa. Depois se juntou com o primeiro marido (aos 14 anos). ‘Ele 
bebia muito, era muito violento e me batia demais’, acrescenta. Três dos cinco filhos moram com a 
mãe dela. Os outros dois (com oito e dez anos de idade) moram com ela e ficam sozinhos quando 
ela sai para fazer programas. 

LU envolveu-se com um francês com quem morou na Suíça. Relata que ficava trancada em 
casa e que era obrigada a trabalhar como doméstica na casa dele e na casa do filho dele. Pediu 
para voltar para o Brasil e foi denunciada por roubo para a Polícia na Suíça, sendo deportada”.

LU afirma ter muita vontade de trabalhar de outra forma: ‘Eu sinto raiva, nojo. Me sinto hu-
milhada por vender meu corpo para ganhar 20, 30 reais.

Nós somos puta e vagabunda. Sempre existe uma discriminalidade contra a mulher. A mu-
lher tem que estar na beira do fogão para os homens. Eu me sinto revoltada porque eu não posso 
fazer o que eles (homens) podem. Só porque são homens? São machistas, racistas, isso é discri-
minação’, desabafa.

Tráfico de Pessoas e Promotoras Legais Populares

O enfrentamento ao tráfico de pessoas é uma tarefa complexa que envolve múltiplos ato-
res. O Estado brasileiro vem articulando esta missão por meio de dois principais instrumentos: a 
Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e o Plano Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas (PNETP). Está em elaboração o II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas.

Esses documentos procuram traçar objetivos, ações, atividades, metas e instituições res-
ponsáveis por políticas nas áreas de Saúde, Justiça, Educação, Trabalho, Assistência Social, Tu-
rismo. Essas políticas são articuladas pelo PNETP em três eixos: Prevenção, Atenção às Vítimas, 
Enfrentamento.

Todas estas ações, no entanto, não gerarão os efeitos esperados se, de forma transversal 
a elas, não for enfrentada a profunda desigualdade de gênero presente em todas as esferas do 
Estado e da sociedade brasileira. A conscientização dessa desigualdade é, pois, de considerável 
importância, conforme Hazeu:
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Um aspecto, entretanto, é importante. Elas precisam perceber e assumir essa 
contradição. Esta precisa ser uma das tarefas do trabalho que se pense para es-
tas mulheres. Trabalhar a consciência de suas condições concretas de vida. Esta 
noção de identidade é importante porque a consciência da desigualdade, das pró-
prias condições de exclusão, é o primeiro passo para o inconformismo social e, 
por conseguinte, para a construção de posições emancipatórias de vida. Parafra-
seando Hanna Arendt, quando se é atacado como mulher, pobre ou prostituta, é 
a partir da assunção destes papéis e posições que é preciso defender-se e não 
como sujeito abstrato (HAZEU, 2008, p. 80 e 81). 

A atuação das Promotoras Legais Populares como agentes multiplicadoras da cidadania, que 
contribuem para o empoderamento das mulheres e para a efetivação de direitos, é importante nesta 
batalha. Por mais diversos que sejam os grupos de PLPs espalhados pelo Brasil, todos estão compro-
metidos com o enfrentamento da perspectiva patriarcal de inferioridade e submissão da mulher.

Grande parte das PLPs atua diretamente com mulheres que vivem em situação de vulne-
rabilidade. O fortalecimento da atuação concreta de centenas de PLPs no Brasil contribui para o 
empoderamento de milhares de mulheres e, dessa forma, colabora com o enfrentamento ao tráfico 
de pessoas. 
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Texto 5 - Família não é lugar de violência: Mulheres 
construindo um novo direito de família fundado no afeto

Diana Melo Pereira

Este texto começa com o convite para fecharmos os olhos por um momento e pensarmos 
na imagem de uma família. O que vem à mente com essa provocação? Sempre que trabalho esta 
dinâmica com grupos, independente do sexo ou faixa etária, dando poucos segundos para que 
os participantes pensem, abram os olhos e imediatamente desenhem a imagem que lhes veio à 
mente, o registro teima em se repetir em uma mesma estrutura de três figuras, de mãos dadas, 
abraçadas e felizes.

Pai mãe filhos

Devolvendo a questão e solicitando axs participantes para que desenhem a família que têm, 
o retrato pode sair bem diferente do colocado acima e se vislumbra a seguinte situação: além da 
representação composta por pai, mãe e filhxs, vê-se grupos com uma mãe e filhxs, com os avós e 
xs netxs, casais homoafetivos de duas mulheres, de dois homens, famílias compostas somente por 
irmãos e irmãs, tixs e sobrinhxs. 

Se existe uma diversidade tão grande de pessoas que um dia se reuniram por laços de 
afeto e cuidado, por que então só o primeiro quadro surge, mesmo que sequer registre as próprias 
famílias dxs participantes? Levantamos os ombros em um não saber. Uma imagem que parece tão 
entranhada na nossa memória que a repetimos como óbvia, porque a temos como referência de 
que essa constituição é a “normal” e qualquer coisa fora dela é a exceção.

O que interessa essa observação dentro de um Curso de Promotoras Legais Populares? 
É que atrás dessa imagem da família perfeita, historicamente construída e na origem de sua ideia, 
estão boa parte dos fundamentos que ainda sustentam o discurso de homens que agridem suas 
mulheres física, psicológica, moral e patrimonialmente. Esta constatação coloca-nos a responsabi-
lidade de discutir a família quando levantamos a necessidade de lutar pelo direito a uma vida sem 
violência, que é a proposta desses textos. 
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A família patriarcal como o lugar de controle das mulheres

O modelo que representamos pela imagem dos três personagens acima, e que tem papéis 
bem definidos para homens e mulheres, não existiu desde sempre, e há mesmo povos e culturas 
que se organizam hoje de forma diferenciada à da estrutura familiar (estudos etnográficos de famí-
lia – MEAD).

Ela é histórica e advém do cruzamento entre duas grandes ideias (usando termos de Bo-
aventura) que têm origens diferentes, mas se entrecruzaram em um dado momento e lugar: o 
patriarcado e o capitalismo (referência com base nos textos anteriores de Saffiotti). Estes fariam, 
então, da família um lugar com inúmeros privilégios aos homens ligados em um nó a outras formas 
de dominação baseadas em critérios de raça, classe e geração. 

A partir do matrimônio, resguardar-se-iam ao marido a chefia e a gerência do patrimônio e 
as decisões sobre a vida de seus membros. O patriarcado, apesar de o nome nos lembrar da pala-
vra “pai”, dá o poder a alguém que vem antes dele, de modo a garantir a subjugação das mulheres 
e, de modo especial, da sua sexualidade: a figura do marido.

Isso se justifica a partir de três ideias fundamentais para a noção original da família patriar-
cal no sistema capitalista: a primeira diz respeito à ideia de que as mulheres seriam relativamente 
incapazes para a vida pública, necessitando de assistência dos homens de sua família, mesmo 
para sobreviver e gerenciar seus bens; a segunda, da moral religiosa cristã, de que a união de duas 
pessoas em família deveria ocorrer com a finalidade primordial de se ter filhos, decorrendo daí 
também a vinculação do que seja família, a união heterossexual, ou seja, de um homem e de uma 
mulher e, por fim, o terceiro ponto, a partir da compreensão de que o direito sobre os bens que a 
família tenha acumulado destinar-se-ia, após a morte do pai, aos filhos de sangue tidos dentro do 
casamento.

A sexualidade das mulheres precisava ser, então, vigiada, a fim de se garantir que os filhos 
que viesse a ter, e que seriam os herdeiros, fossem efetivamente filhos de sangue do seu marido. 
O controle acontecia inclusive entre as famílias mais pobres, porque o matrimônio também tinha um 
forte conteúdo moral. A honra da mulher seria medida a partir de seu recato, e a honra do homem, 
medida a partir de sua capacidade de acumular bens, do seu trabalho e do controle que pudesse 
ter sobre sua mulher. 
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Nesse contexto, observa-se a situação de que até 1890, no Brasil, a violência física contra 
a mulher dentro da família ter sido PERMITIDA por lei. O poder de bater era justificado como forma 
de disciplinamento das mulheres, discurso ainda presente em outros países (CARDOSO), figuras 
que precisavam ser corrigidas de distorções estranhas à sua dita natureza dócil, infantil, maternal 
e recatada.

A situação de inferioridade feminina dentro da lei perdurou por muito tempo, sendo bastante 
recentes muitas transformações. A título de exemplo, no Brasil, até o início da década de 1960, as 
mulheres perdiam a capacidade civil quando se casavam, de forma que não poderiam estabelecer 
contratos ou ter bens sem a permissão de seus maridos e, caso se separassem, perdiam o poder 
sobre os filhos. Até 1977, também, as mulheres que se casavam tinham que somar o nome do 
marido ao seu, obrigatoriamente. 

Essa série de violência prevista em lei colocou as avós da juventude de hoje sob o domínio 
completo de seus maridos, sem que tivessem qualquer outra escolha viável porque não tinham a 
quem recorrer. Algumas mulheres conseguiam ter um pouco mais liberdade ou porque nasciam em 
lares em que os pais eram mais abertos ou porque se casavam com homens que não lhes restrin-
giam tanto a vida. Essas situações, no entanto, não eram para a maioria de forma efetiva.

No que diz respeito ao direito ao próprio corpo, é importante destacar que o homem tinha 
o direito à virgindade de sua esposa, podendo anular o casamento caso descobrisse que a noiva 
havia sido “deflorada” por outro. Por outro lado, até bem pouco tempo não seria possível que uma 
esposa acusasse o homem com quem se casou de estupro, porque se compreendia o sexo como 
uma das obrigações da mulher dentro do casamento.

A resistência e a insurgência das mulheres como motores 
das transformações

As leis colocadas não mais persistem no ordenamento brasileiro. No entanto, essas trans-
formações não aconteceram da noite para o dia. Muito antes da modificação concreta delas, o 
movimento de mulheres já vinha se organizando para garantir que a família não mais representas-
se o espaço de restrição de sua liberdade, mas um lugar da vivência do afeto, onde as pessoas 
pudessem, a partir de cuidados mútuos, desenvolver suas potencialidades, em parceria com todos 
os membros.
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A luta dos movimentos circulou em torno da desnaturalização dos papéis femininos e contra 
o fechamento da mulher dentro do espaço doméstico. Foi articulada em várias frentes (denúncia da 
historicidade da dominação dos homens e submissão feminina, participação na vida política com 
o direito de votar e ser votada, modificação das leis) com o objetivo de que a proteção da família e 
sua regulamentação pelo Direito se descolassem cada vez mais da gerência sobre a sexualidade 
e vida das mulheres.

Todas essas mudanças e a consequente conquista do espaço público não resultaram, no 
entanto, no fim da violência contra as mulheres praticada por seu parceiro íntimo. É que, apesar 
da conquista da ideia de que a família é o espaço de cuidado e construção de bem-estar de forma 
igualitária, a família permanece sendo, na prática, o lugar onde as mulheres sofrem mais agressões 
físicas ou psicológicas. E os companheiros ou ex-companheiros estão entre os maiores agentes 
causadores de violência e morte de mulheres.

Essa realidade violenta firmou o solo fértil para a criação de uma lei específica que tratasse 
sobre a violência praticada por parceiro íntimo. A Lei Maria da Penha nasce, em 2006, a partir de 
reivindicações do movimento de mulheres fortalecidas pela chamada internacional que o Brasil 
recebeu em razão de não dar respostas à questão da violência contra as mulheres, a partir do caso 
de Maria, que viria a dar nome à lei.

A Lei foi criada a partir da percepção de que era necessário negar, com todas as letras e 
de forma muito clara, ideias geradas a partir do patriarcado, que se sustentam ainda no imaginário 
masculino, como o “direito” de agredir física e moralmente suas mulheres, ou mesmo de gerenciar 
suas vidas e limitar sua liberdade, determinando os locais, as companhias, as formas de se vestir 
e de se portar nos espaços públicos. A luta é contra um patriarcado que se mantém, também, na 
cabeça das próprias mulheres, a partir da crença de que elas têm o dever de manter a família unida, 
mesmo que tenham que permanecer em situações diárias de desrespeito e violência. 

É importante não esquecer o quanto as questões financeiras e culturais encontram-se uni-
das de forma muito estreita quando se trata de manutenção de relações de poder entre os sexos e 
dificultam a saída de uma relação violenta. 

A dependência financeira ainda é vivenciada por boa parte das mulheres, mesmo depois da 
ocupação em massa do mercado de trabalho, principalmente porque a saída de casa não implicou uma 
redefinição de papéis no espaço doméstico. Resta ainda para as mulheres o desempenho de muitas 
tarefas não econômicas, como o cuidado dos filhos e idosos e a manutenção da limpeza no lar. A de-
legação desses trabalhos para outras mulheres, o que tem se apresentado enquanto solução para a 
questão, não implica uma mudança nas mesmas relações de poder que mantêm a violência. 
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Apesar do foco que se tem dado sobre a possibilidade de prisão do agressor, as orientações 
e discussões que circundaram a Lei Maria da Penha são muito mais amplas, e não é à toa que 
prevê a junção em um mesmo Juizado das questões penais e familiares, não limitando a solução do 
problema da violência contra a mulher à polícia e à justiça penal. Considera-se o divórcio ou disso-
lução de união, com definição de guarda e visitação dos filhos e divisão de bens, como essenciais 
para o encerramento de relações violentas. Essa orientação pode ser decisiva para a garantia de 
que a violência não mais se repita, porque tem a oportunidade de empoderar mesmo as mulheres 
que decidem permanecer casadas ou em união, oferecendo-lhes uma maior chance de escolha e 
de dar limite à intervenção dos maridos sobre suas vidas.

Toma-se a importância de que as mulheres que vivenciam essas situações tenham, para 
além de assistência psicológica e apoio comunitário da sua rede social de parentes e amigxs, orien-
tação acerca de seus direitos dentro da família. 

As conquistas devem chegar, então, até essas mulheres como: o direito de não ser obriga-
da a permanecer casada ou em união estável; o direito de se casar outra vez; o direito a receber 
pensão caso não tenha condições de manter a si; o direito de que os filhos tenham à pensão ali-
mentícia, mesmo que a mulher trabalhe e desde a gravidez (alimentos gravídicos); o direito à meta-
de dos bens que ajudou a construir, mesmo que tenha se dedicado com exclusividade ao trabalho 
doméstico; o direito de definir a visitação dos filhos com a ajuda do juiz/a, com estabelecimento de 
horário, dias e local, sem precisar se submeter à entrada e saída do ex-parceiro em sua residência, 
entre tantos outros.

A luta para a conscientização de mulheres e para a mudança de toda uma cultura ainda é 
extensa. Apesar de todos os direitos elencados, as pessoas que os aplicam (juizas/es, promotoras/
es, advogadas/os, técnicas/os da justiça, policiais) têm os mesmos valores que sustentam a vio-
lência, porque estas pessoas fazem parte da sociedade que ainda não quer “meter a colher” nas 
relações entre marido e mulher.

O dever do Estado tem se tornado cada vez mais o de garantir políticas que protejam as 
relações familiares, restando delicada a restrição de direitos a qualquer tipo de família, a partir de 
julgamentos machistas, morais ou religiosos sobre a conduta das pessoas, em especial das mulhe-
res e dos não heterossexuais. 

O fim da violência passa, portanto, por uma profunda reconfiguração das relações familia-
res, de forma que se encontre cada vez menos ressonância a ideia do espaço doméstico como um 
lugar de controle, sendo entendido cada vez mais como um espaço de realização e felicidade de 
todas e todos, fundado no afeto.
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Texto 6 - Paternidade pode rimar com cidadania e solidariedade
 

Ana Liési Thurler

A paternidade pode ter diversas significações:  

•	 biológica, sendo comprovável geneticamente pela ciência, com exame de DNA;

•	 social/afetiva, o pai se ocupa com a criança, cuida dela, educa-a, dá atenção, orientação, amor; 

•	 jurídica/legal, quando o pai reconhece @ filh@ no Registro de Nascimento, que é fonte de 
todos os documentos que aquela pessoa terá pela vida. Nessa situação, o pai torna pública 
sua ligação com a criança e faz a apresentação dela para a sociedade.

Seria muito bom que essas dimensões se encontrassem e o pai biológico fosse o pai social/
afetivo e o pai jurídico. Então seria realmente um pai muito legal. 

Você acha que é assim que acontece na vida? 

No Brasil, podemos estimar que, anualmente, em torno de 20% dos nascimentos ficam sem 
reconhecimento paterno. Isto é, uma criança em cada cinco fica só com a filiação materna em seu 
Registro de Nascimento. Em torno de 600 mil crianças brasileiras, a cada ano, são “filhas da mãe”. 
Mas Arnaldo Antunes não canta que todo mundo tem pai?

Saiba, todo mundo teve pai,

Quem já foi e quem ainda vai,

Lao Tsé, Moisés, Ramsés, Pelé,

Gandhi, Mike Tyson, Salomé70.

70  Ouça a canção no link <http://www.youtube.com/watch?v=yhg-yXrmJgM>.
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Por várias razões essa situação é difícil para a mãe. A maioria das mães mais pobres não 
conta com uma creche para deixar as crianças e ir trabalhar tranquila, além do que ainda as mulhe-
res têm salários mais baixos que o salário dos homens.

 
Que outras razões importantes você consideraria para a mãe e para a criança?  

  

Na sociedade democrática e igualitária, que estamos construindo, a paternidade significa acolhi-
mento d@ filh@. Significa homens-pais acolhendo as novas gerações de pequenas/os cidadãs/ãos que 
precisam de cuidados, alimentação, educação, atenção, saúde, afeto, acompanhamento. Nosso país 
tem em torno de 20 milhões de brasileirinhas e brasileirinhos com até seis anos de idade. Essas crianças 
precisam ser cuidadas pelas mães e pelos pais – pela sociedade e pelo Estado. 

 Como explicar a paternidade ausente, o não reconhecimento paterno ainda comum 
em nosso país?

•	 Pela desigualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres.

Apesar de nossa Constituição declarar que mulheres e homens são iguais em direitos e 
obrigações, a igualdade ainda não acontece na vida. 

Meninas e meninos recebem – na escola, na família, na sociedade – uma educação sexista. 
Uma educação para a desigualdade, para papéis com valores muito desiguais. 

•	 Por nossa história, por nossa cultura.  

A colonização em nosso país incluiu a relação do homem branco europeu com as mulheres 
indígenas e com as mulheres negras. Criou hierarquias de sexo e também de raça/etnia ao longo 
de nossa história e organizou nossa sociedade do modo como a conhecemos.   

Algumas conclusões possíveis... 

Que outras conclusões você apresentaria?
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“Reconhecimento da paternidade” é o mesmo que dizer acolhimento, afeto, respeito a crian-
ças e adolescentes às novas gerações de brasileirinhas e brasileirinhos.

O reconhecimento da paternidade pode também significar solidariedade com a mulher-
-mãe, dividindo com ela trabalhos, cuidados, responsabilidades, tempo de dedicação às filhas e 
aos filhos. 

As práticas cidadãs na paternidade são muito importantes, pois ajudam a construir uma 
democracia em que todas e todos estão incluídos.

Meninos e jovens homens têm direito a uma educação não sexista.  

Os Direitos Reprodutivos são direitos de jovens homens, direitos de todos os homens. Os 
homens também têm direito a terem @s filh@s que desejarem. Os Direitos Reprodutivos são direi-
tos de tod@s, são Direitos Humanos. 
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Texto 7 - Crianças e adolescentes: o eterno desafio de 
enfrentar os “menores”
 

Fabiana Gorenstein 

Introdução

Para fins didáticos, melhor que se estabeleça desde logo o grupo cujos direitos serão abor-
dados neste texto: o grupo da criança e do adolescente. De acordo com a Lei n. 8.069, de 13 de 
julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, “considera-se criança a pessoa até doze 
anos incompletos e adolescentes aqueles ou aquelas entre doze e dezoito anos de idade”. Essa 
lei visa conferir proteção integral a todos os cidadãos e cidadãs brasileiros que se encontram nesta 
faixa etária (zero a dezoito anos incompletos), sem qualquer discriminação de classe social, raça-
-etnia, gênero etc.

O Estatuto ainda deixa claro alguns direitos específicos para crianças e adolescentes, que 
são obrigações compartilhadas entre Estado e sociedade, especialmente as que devem ser consi-
deradas garantias de prioridade, tais como:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder públi-
co assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a prote-
ção à infância e à juventude.
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Apesar da prioridade legalmente incorporada na legislação brasileira, percebe-se que a 
consolidação de uma cultura de direitos para grupos sociais discriminados é motivo de acalorados 
debates no Brasil. Nesse sentido, poucos temas provocam tantas discussões quanto o tratamento 
jurídico destinado a regular os direitos e as responsabilidades de crianças e adolescentes no Brasil.

Explico: em um extremo há os que pregam uma visão fantasiosa de uma infância tão an-
gelical quanto irreal; de outro, encontram-se o que clamam por proteção contra uma adolescência 
bestializada, capaz dos mais bárbaros atos de violência.  De um lado, encontram-se as vítimas 
indefesas, do outro, os agressores animalizados.

Crimes cometidos contra crianças e atos infracionais cometidos por adolescentes costumam ter 
uma repercussão midiática, que, comumente, reforçam as percepções de senso comum, estabelecen-
do polos extremos em um debate, sem um centro mediador capaz de construir soluções71. 

Minha percepção é que o tema dos direitos poderia funcionar como o componente ainda 
ausente, mas capaz de mediar esse debate. Creio que apenas uma sociedade que consiga debater 
temas complexos através da ótica dos direitos consegue lidar com a questão da violência e das 
discriminações de uma forma adequada. Em uma sociedade democrática, o que deve ser colocado 
em análise são os direitos e responsabilidades do Estado, das famílias e das cidadãs e dos cida-
dãos, e não julgamentos morais baseados em convicções pessoais. 

E por isso, gostaria de descrever neste pequeno artigo a minha visão pela qual entendo que 
o discurso dos direitos pode contribuir para equilibrar percepções politicamente motivadas, para 
reduzir direitos de parcela do público com menos de dezoito anos, sejam agressores ou vítimas 
(discursos que considero equivalentes, enquanto deixam de discutir direitos para discutir posições 
circunstanciais), ao mesmo tempo em que a cultura de direitos pode contribuir para a construção 
de uma sociedade com menos discriminação, independente de faixa etária.

Sônia M. Gomes de Sousa, professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em 
pesquisa sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a prostituição infantil, afirma com bas-
tante lucidez que “desenvolver uma visão crítica acerca dos discursos que são aceitos como com-
petentes implica necessariamente interrogar-se sobre as repercussões sociais desses discursos, 
bem como sobre os interesses que eles estão legitimando” (2008, p. 34). Um primeiro desafio que 
se coloca é o de reconhecer os discursos não baseados em direitos e em resposta oferecer instru-

71  Sobre as diferentes repercussões sobre os crimes contra crianças e adolescentes ou atos infracionais cometidos por adoles-
centes, acessar: <http://serv01.informacao.andi.org.br/25ddd12e_117460dd374_-7ff7.pdf >
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mentos para uma prática neles baseada. A prática de analisar os discursos fundamentados ou não 
nos direitos nos leva a perceber com mais clareza os interesses em jogo e quais as consequências 
do outro tipo de discurso. 

Vale a pena começar a observar em que situações a sociedade se refere comumente aos 
menores em oposição àquelas consideradas crianças ou adolescentes. Embora se esteja falando 
do mesmo grupo etário, as perspectivas são diferentes e normalmente o emprego da palavra “me-
nor” ou “criança e adolescente” traz em si posições sociais fixas, que são bem diferentes e tradu-
zem projetos políticos interpretativos diferenciados. São politicamente motivadas, mas será que dá 
para perceber o que está por trás do uso?

Comecemos pelo contexto histórico, que nos faz interpretar a infância e a adolescência de 
formas opostas – como sujeitos de direito ou como um problema que ameaça a sociedade. Minha 
impressão é que, em termos de crianças e adolescentes, continuamos presos a um modelo inter-
pretativo construído no passado e já legalmente superado. Mas, ainda que seja passado, a socie-
dade brasileira está ainda agarrada a ele. 

Embora o Estatuto da Criança e Adolescente esteja vigente, a forma de compreensão e de 
aplicação de direitos guarda grande semelhança com a legislação anterior, aquela estabelecida 
pelos dois Códigos de Menores. Meu objetivo é tentar deixar isto um pouco mais claro: o processo 
que forjou as concepções sobre os menores conforme a doutrina da situação irregular e a que es-
tabeleceu a proteção integral dos direitos humanos para crianças e adolescentes. 

Código de Menores de 1927 e 1979

Começo pelo conceito e as visões de infância estabelecidas pela doutrina da situação ir-
regular, apoiada juridicamente nos Códigos de Menores de 1927 e 1979, e, posteriormente, pela 
tentativa de sua superação em razão da adoção da concepção de proteção integral, conforme a 
Convenção Internacional dos Direitos da Criança (NAÇÕES UNIDAS, 2008). 

Antes da Constituição de 1988, crianças e adolescentes não eram considerados sujeitos de 
direitos no Brasil. Esse grupo social era visto sob a ótica exclusiva de ser um problema social. Edu-
cação e saúde não eram temas de Estado, mas responsabilidade absoluta das famílias. Crianças e 
adolescentes em situação de rua, de miséria eram considerados em “situação irregular” e poderiam 
ser recolhidos e internados conforme decisões discricionárias dos juízes de menores. As famílias 
ficavam à mercê das decisões dos juízes de menores, sem que lhes houvesse quaisquer direitos 
ou garantias que lhes apoiassem.



268

Introdução Crítica ao Direito das Mulheres

Os “menores” não tinham direitos, eram considerados um problema, e a sociedade “de 
bem” precisava ser protegida contra eles. O papel das autoridades era o de proteger os bons cida-
dãos e suas famílias desses “menores” perigosos, usando, para tanto, mecanismos de controle e 
de contenção, tais como: políticas de recolhimento em instituições do Estado ou de incentivo ao tra-
balho infantil. A educação não era uma prioridade, o trabalho mal remunerado e desqualificado, sim.

A chamada cultura menorista, instaurada pelos Códigos de Menores de 1927 e de 1979, 
caracterizava-se por uma dita proteção dos menores em situação de abandono ou de delinquência. 
O cuidado menorista estava reservado exclusivamente para a infância e adolescência pobre do 
Brasil, tida como irregular, ainda que fosse a maior parte da população. 

A pobreza era interpretada como um defeito, uma falha, um vício, e era vista como a causa 
central da situação tida como anormal, irregular. Interessante observar que na pobreza vivia parcela 
da população de crianças e adolescentes do Brasil. Por isso, diz-se que essa legislação era feita 
apenas para a infância e adolescência pobre do país, de forma seletiva e discriminatória. Crianças 
e adolescentes tidas como em situação regular não estavam abarcadas pela legislação da época.

O Código de Menores, Decreto n. 17.943-A, de 12 de outubro de 1927, apoiava-se forte-
mente em estigmas que criminalizavam a pobreza e as formas de vida diferentes do estabelecido 
pelo padrão social da época. Silva e Motti (2001, p. 24) recordam que esse Código estabelecia uma 
gradação sobre a situação dos menores, que ia desde o abandono, passava pela vadiagem, pela 
revolta contra a autoridade e chegava, no seu ponto máximo, à questão da libertinagem. 

Pode-se dizer que o trabalho infantil não só foi tolerado, como também incentivado pelo seu 
potencial disciplinador. Era comum defender que o controle da vadiagem e da delinquência fosse 
feito por meio do trabalho. Alguns autores explicam que esse Código estabelecia menos a proteção 
dos ditos menores contra a exploração no trabalho e mais a colaboração para um pacto social que 
regulava a exploração da infância dentro dos limites e das visões e perspectivas aceitas na época. 
A exploração do trabalho realizado por crianças e adolescentes parecia atender a vários interesses 
de outros grupos sociais, resguardando a paz social, responsabilizando crianças e adolescentes 
por sua situação de abandono, permitindo a criação de um grande contingente social explorado em 
troca de baixos salários.

Em 1979, o primeiro Código de Menores sofreu reformulação em razão da promulgação 
da Lei n. 6.697, de 10 de outubro. De certa forma, o segundo Código de Menores representa uma 
continuidade e aprofundamento do anterior, com o acréscimo da preocupação com a segurança 
nacional, característica da ditadura militar, que havia se instalado no Brasil. Se é que esse Código 
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teve algum mérito, este foi o de explicitar o seu projeto para a infância e a adolescência deixando 
claros os seus critérios de seletividade social, que, embora já existissem, encontravam-se difusos. 
Esse Código não deixava dúvidas sobre seus valores e intenções diferenciados para crianças e 
adolescentes das famílias pobres. 

Definia-se como “em situação irregular”, de acordo com o Código, os “menores” que esti-
vessem privados das condições de subsistência, de saúde e de instrução, por omissão dos pais ou 
responsáveis, além da situação de maus-tratos e castigos, de perigo moral, de falta de assistência 
legal, de desvio de conduta por inadaptação familiar ou comunitária e autoria de infração penal. 
Dependendo do grau de instabilidade, desordem ou atentado à ordem estabelecida pelo sistema 
ditatorial vigente, haveria a possibilidade de se aplicar advertência, liberdade assistida, semiliberda-
de ou internação. Embora existisse uma gradação de possibilidades, a internação nas instituições 
totais continuava sendo a regra. Como ainda é hoje, apesar de toda uma gama de possibilidades 
variadas estabelecidas pelo Estatuto. 

A compreensão sobre o papel do direito o limitava a sua faceta repressiva e normalizadora, 
exercendo seu poder contra os que resistiam à manutenção da chamada ordem social. Persistia o 
objetivo de controle social por meio de uma legislação dura e seletiva, reservada apenas a alguns.

A Convenção Internacional das Nações Unidas sobre Direitos das 
Crianças e o Estatuto da Criança e do Adolescente

A entrada em vigor da Convenção Internacional das Nações Unidas sobre Direitos das 
Crianças foi extremamente significativa, dando um grande exemplo de como países poderiam re-
conhecer direitos para crianças e adolescentes, para todo esse grupo sem discriminações, em 
função de classe social, raça, etnia ou gênero. As discussões promovidas no âmbito das Nações 
Unidas deram um grande impulso no processo de mudança da visão menorista para a concepção 
da proteção integral, que considera crianças e adolescentes como sujeitos de direitos humanos 
específicos em função de sua idade e não mais em razão de sua classe social, sua origem étnica, 
seu gênero ou sua deficiência.

A Convenção Internacional dos Direitos da Criança das Nações Unidas entrou em vigor em 
1989 e foi ratificada pelo Brasil no ano seguinte, pelo Decreto n. 99.710, de 22 de novembro de 
1990. O Brasil foi um dos primeiros países a ratificá-la. Esse documento internacional estabelece 
uma visão de infância mais sintonizada com os princípios democráticos e de direitos humanos, já 
que traz para crianças e adolescentes direitos e garantias que já tinham sido assegurados a outros 
grupos de adultos.



270

Introdução Crítica ao Direito das Mulheres

As discussões que foram feitas para elaborar a Convenção estimularam e deram voz a um 
grupo que reivindicava para crianças e adolescentes o lugar de pessoa em especial condição de 
desenvolvimento. Por isso, a grande conquista da Convenção é trazer para crianças e adolescen-
tes o princípio da universalidade ao assegurar direitos para qualquer ser humano com menos de 
dezoito anos, e não apenas para aqueles que estivessem em situação irregular.

A Convenção, como o documento é comumente referido, visa estabelecer relações mais 
equilibradas e plurais para que crianças e adolescentes possam crescer em uma sociedade que 
os considere e os respeite como sujeitos completos de direitos, e não como sujeitos menores ou 
de segunda classe. O documento foi o catalisador de um processo, dando início a um período de 
renovação das visões, cultura e legislações, reconhecendo esse segmento como pessoas com 
direitos humanos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. 

Seu objetivo, como nos lembra Marcia Sprandel (2004, p. 20), era superar o enfoque re-
pressor e assistencialista com que era tratada até então a infância e a adolescência.

Esse tratado estabeleceu um novo marco legal no qual a responsabilidade pela garantia 
dos direitos da infância e adolescência deve ser compartilhada pelo Estado e pela sociedade, na 
forma mais equilibrada possível. Também estabelece que, quando possível, seja ouvida e levada 
em conta a opinião das crianças e adolescentes sobre os problemas que os afetam, conforme o 
chamado direito à participação72.

O espaço político que ainda tem que ser reivindicado é o da pluralidade, ou, para usar 
a expressão de Boaventura de Sousa Santos em Sociologia das Ausências e das Emergências 
(2004), a tentativa de escapar das dualidades que escondam hierarquias. Nesse caso, o adulto 
está posicionado no polo de poder e a criança ou adolescente permanece no polo inferior, em que 
é considerada em falta: incompleta, desprovida de chances reais, quando em uma comparação. A 
sensibilidade e a visão das crianças e adolescentes ainda são permanentemente desvalorizadas 
quando em comparação com as dos adultos.

No Brasil, apenas em 1980, com o início do processo de redemocratização do país, as 
violações de direitos humanos a que estava submetida a maior parte das crianças e adolescentes 
pobres ganharam visibilidade por meio da imprensa. Com a diminuição do controle sobre os meios 

72  O princípio da participação exige que crianças e adolescentes sejam informados sobre seus direitos para poder contribuir 
com a sociedade. Um belo exemplo é a iniciativa de elaborar um Estatuto em quadrinhos, com a Turma da Mônica: <http://www.
fundacaofia.com.br/ceats/eca_gibi/capa.htm>.
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de comunicação, passaram a ser veiculadas pela mídia nacional e internacional denúncias sobre 
grupos de extermínio de crianças de rua, sobre a situação dos abrigos para crianças e adolescen-
tes, sobre os escândalos de corrupção das entidades de cumprimento de medidas socioeducativas, 
entre outros. Os temas dos “meninos de rua” e da prostituição infantil chocaram o país e a imprensa 
internacional, por conta das denúncias e dos relatos de casos de extrema violência.

Estava clara a necessidade de se reescrever a legislação sobre infância para que ela pu-
desse corresponder aos padrões de igualdade da democracia, que eram o objetivo dos movimen-
tos sociais. Para dar conteúdo ao que seria o futuro Estatuto da Criança e do Adolescente, legis-
lação nacional que reúne todas as disposições sobre cidadãos menores de dezoito anos, como já 
dito, foi usado como insumo o pré-projeto do que viria a ser a Convenção Internacional dos Direitos 
da Criança das Nações Unidas. 

Ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente tenha entrado em vigor antes da Con-
venção das Nações Unidas, os dois documentos guardam uma ligação orgânica, na qual um serviu 
de fonte de inspiração para o outro. Ambos têm forte compromisso com os direitos humanos ou 
a concepção da proteção integral, que se caracteriza, como vimos, por reconhecer os direitos e 
responsabilidades da infância e adolescência como verdadeiros sujeitos de direitos humanos e não 
meros objetos de regulamentação social. 

A atuação do movimento da infância na Constituinte é lembrada principalmente pela mobili-
zação social em torno de duas emendas populares levadas ao debate. A primeira, chamada “Crian-
ça Constituinte”, que foi coordenada pelo Ministério da Educação e mais sete outros Ministérios 
que reuniram mais de um milhão e duzentas mil assinaturas, muitas de crianças e adolescentes 
mobilizados nas escolas. A segunda, chamada “Criança, Prioridade Nacional”, com duzentas mil 
assinaturas de adultos eleitores devidamente identificados para ser considerada legalmente válida.

Há de se lembrar de que o projeto de universalidade dos direitos para crianças e adolescen-
tes foi uma conquista do movimento social e que – apenas a partir daí – direitos como educação, 
saúde e proteção contra a violência e a exploração foram garantidos pela legislação brasileira para 
todo esse segmento, independente de sua situação. Os direitos são assegurados em decorrência 
da condição de ser humano, e não como mais uma questão de situação regular ou irregular. Não 
mais se distinguiriam direitos em função de classe social, gênero, etnia ou outros critérios de sele-
tividade social.

Abaixo de dezoito anos incompletos, todos os seres humanos são crianças e adolescentes 
e seus direitos merecem respeito.
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Texto 8 - Pessoa com deficiência

Ana Paula Crosara de Resende
Antonio José do Nascimento Ferreira

A deficiência deve ser considerada como uma característica da diversidade humana, pois 
sempre existiram pessoas com deficiência. A deficiência é democrática, transversal, perpassa to-
das as classes sociais e, contraditoriamente, faz com que as pessoas se tornem “invisíveis”, ou 
seja, mesmo chamando a atenção por ser diferente, a maioria é tratada como se não fizesse parte 
da população.

A premissa básica da universalidade dos direitos humanos ainda não é uma realidade para 
aproximadamente 15% da população mundial, isto é, para as pessoas com deficiência, segundo o 
Relatório Mundial sobre Pessoas com Deficiência, produzido, em 2011, pela Organização Mundial 
de Saúde e pelo Banco Mundial. 

Segundo o Censo Demográfico/IBGE 2000, 14,5% da população brasileira possuem algum 
tipo de deficiência, 70% vivem abaixo da linha da pobreza, 33% são analfabetas ou têm até 3 anos 
de escolaridade e 90% estão fora do mercado de trabalho. Esse cenário reflete uma situação de 
exclusão que pode ser visualizada no denominado “ciclo de invisibilidade” (figura 1). Considerando 
que as políticas públicas devem atender a esse segmento populacional, o Brasil já vem adotando 
medidas voltadas para romper com essa invisibilidade, garantindo a construção do “ciclo da inclu-
são” (figura 2).

Figura 1. Ciclo da Invisibilidade

 Diagrama com setas no movimento circular apre-
sentando as seguintes palavras: pessoas com deficiência 
não conseguem sair de casa e logo não são vistas pela 
comunidade; como não são vistas, não são reconhecidas 
como membros da comunidade; como não são membros, 
a falta de acesso não é um problema; sem o acesso a bens 
e serviços, não há como serem incluídas; sem serem incluí-
das, continuam invisíveis e são alvo de discriminação.

DEFICIÊNCIA
X

CICLO DA INVISIBILIDADE

NÃO CONSEGUEM SAIR DE
CASA, LOGO NÃO SÃO VISTAS

SEM SEREM INCLUÍDAS
CONTINUAM INVISÍVEIS E SÃO
ALVO DE DISCRIMINAÇÃO

COMO NÃO SÃO
MEMBROS, A FALTA DE ACESSO

NÃO É UM PROBLEMA

SEM O ACESSO
A BENS E SERVIÇOS, NÃO

HÁ COMO SEREM INCLUÍDAS

COMO NÃO SÃO VISTAS NÃO
SÃO RECONHECIDAS COMO
MEMBROS DA COMUNIDADE

Cláudia Werneck
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Figura 2. Ciclo da Inclusão 

Diagrama com setas no movimento circular apresentan-
do as seguintes palavras: pessoas com deficiência conseguem 
sair de casa e logo são vistas e reconhecidas como membros 
da comunidade; como são membros da comunidade, a falta de 
acesso torna-se um problema; com o acesso a bens e serviços, 
há como serem incluídas; sendo incluídas, passam a ser visíveis 
e deixam de ser alvo de discriminação.

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, não permite ne-
nhum tipo de discriminação, inclusive por motivo de deficiência, que configura violação da dignida-
de e do valor inerentes ao ser humano e também não faz diferença quanto ao exercício dos direitos 
de pessoas com e sem deficiência, assegurando igualdade e dignidade para todos.

Para que os direitos humanos possam ser exercidos e usufruídos por todas as pessoas, 
é fundamental que serviços, programas, produtos, instalações e meios de comunicações disponi-
bilizados à população sejam capazes de atender às pessoas com e sem deficiência, a fim de não 
haver discriminação. Vale lembrar que só há uma população convivendo nos mesmos espaços. 
Mesmo assim, ainda presenciamos situações de falta de acessibilidade, de desrespeito à diversi-
dade, de negação de direitos, em razão da deficiência.

É importante ressaltar que é preciso compromisso de todos para que essa situação de ex-
clusão seja alterada e que a deficiência seja apenas uma característica e não a característica que 
representa a pessoa. 

Em relação às conquistas de cidadania para pessoas com deficiência, destacam-se duas 
convenções internacionais, a Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação 
contra as pessoas com deficiência, da Organização dos Estados Americanos (OEA), ratificada no 
Brasil pelo Decreto n. 3.956/2001, e a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e 
seu protocolo facultativo, da Organização das Nações Unidas (ONU), ratificada, no Brasil, com equi-
valência de Emenda Constitucional, pelo Decreto Legislativo n. 186/2008 e Decreto n. 6.949/2009 
(doravante Convenção).

DEFICIÊNCIA
X

CICLO DA INCLUSÃO

CONSEGUEM SAIR DE CASA
E PASSAM A SER VISTAS

SENDO INCLUÍDAS PASSAM A
SER VISÍVEIS E DEIXAM DE SER
ALVO DE DISCRIMINAÇÃO

COMO SÃO MEMBROS,
A FALTA DE ACESSO

TORNA-SE UM PROBLEMA

COM O ACESSO
A BENS E SERVIÇOS, HÁ

COMO SEREM INCLUÍDAS

SÃO VISTAS E
SÃO RECONHECIDAS COMO
MEMBROS DA COMUNIDADE

Patarícia Almeida
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Entre os principais avanços previstos nesses documentos, estão: 1) a incorporação da te-
mática de pessoas com deficiência aos direitos humanos, de forma vinculante73; 2) a exigibilidade 
internacional de tais normas; 3) a substituição do modelo médico pelo modelo social para a con-
ceituação da deficiência e 4) a acessibilidade como conquista e condição de exercício de todos os 
demais direitos.

A Convenção da ONU, apesar de reconhecer que a deficiência é um conceito em evolução, 
define em seu artigo primeiro que: 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, as quais, em interação com diver-
sas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdades de condições com as demais pessoas. 

Para o modelo médico, as pessoas com deficiência são classificadas por doenças e por 
limites individuais ou lesões existentes. Já para o modelo social, a deficiência resulta da interação 
entre os limites individuais (com base na funcionalidade), o ambiente vivido e as barreiras existen-
tes. A figura 3, abaixo, do chargista Ricardo Ferraz (apud BIELER, 2010), ilustra a diferença entre 
os modelos médico e social:

Figura 3. Charge modelo médico e social da deficiência

A figura apresenta uma urna em um patamar só acessí-
vel por escadas, em que uma pessoa em cadeira de rodas tenta 
exercer o seu direito ao voto e um cidadão sem deficiência per-
gunta se ele quer que o segundo “dê uma votadinha no seu lu-
gar”, seguido por comentários do modelo médico “Coitado... não 
pode votar porque é deficiente” e do modelo social: “Absurdo! Ele 
não pode votar porque tem uma escada até a urna”.

 

73  Quando um país adere e ratifica um tratado, ele abdica de parte de sua soberania e permite que as normas internacionais 
passem a ser obrigatórias dentro do seu território e, ainda, que haja monitoramento tanto interno quanto externo em relação ao 
seu cumprimento. 
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Na prática, o exercício da cidadania pelas pessoas com deficiência vem se fortalecendo 
a cada dia. A exigência de direitos, que prevê mudanças comportamentais na sociedade, remete 
a um processo de luta pelo reconhecimento de que ser diferente faz parte da pluralidade do ser 
humano. 

As políticas públicas no Brasil, que tratam, sobretudo, do cumprimento dos direitos das pes-
soas com deficiência, em geral, são elaboradas com o intuito de erradicar ou reduzir os efeitos das 
barreiras existentes, independente de sua origem. Elas versam sobre alterações que influenciam 
as relações estabelecidas em ambientes laboral, familiar, educacional, espaços de convívio social, 
de participação política, entre outros. Um exemplo disso é o compromisso pela inclusão social das 
pessoas com deficiência (Decreto n. 6.215/2007); outro, o Programa de Educação Especial na 
perspectiva da Educação Inclusiva (Decreto n. 6.571/2008). 

Uma questão a ser observada é como se vê o corpo da pessoa com deficiência, que é sob 
o prisma da falta, da incompletude, como se estivesse sempre “faltando” algo e, por isso, a defici-
ência implicasse uma pessoa incompleta. Esse fator é mais acentuado nas pessoas negras com 
deficiência.

Em relação às mulheres e meninas com deficiência, a Convenção reconhece que elas 
estão expostas a maiores riscos, tanto no lar como fora dele, de sofrer violência, lesões ou abuso, 
descaso ou tratamento negligente, maus-tratos ou exploração, e ressalta a necessidade de incor-
porar a perspectiva de gênero aos esforços para promover o pleno exercício dos direitos humanos 
e liberdades fundamentais.

O relatório produzido, em outubro de 2010, pela International Network of Women With Di-
sabilities (INWWD), enfatiza que as pessoas com deficiência são vítimas de abuso em uma escala 
bem maior que as pessoas sem deficiência e que, de fato, mulheres com deficiência são vítimas 
de tipos de abuso pelos quais as mulheres sem deficiência não passam, o que indica que não é só 
uma questão de gênero.

Além dos tipos de violência cometidos contra mulheres em geral, determinadas atitudes 
podem constituir violência contra mulheres com deficiência, tais como (INWWD, 2011):

• isolamento forçado, confinamento e ocultação dento da casa da própria família; 

• aplicação forçada e coercitiva de drogas psicotrópicas ou colocação de drogas na comida.
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• institucionalização forçada e coercitiva; 

• contenção e isolamento em instituições; 

• criação de situações pretextadas para fazer a mulher parecer violenta ou incompetente a 
fim de justificar sua institucionalização e privação da capacidade legal; 

• forjamento de rótulos de raiva e autodeclaração das mulheres como um comportamento de 
“pessoas com transtorno mental e perigosas” (especialmente se a mulher já foi internada 
em hospitais psiquiátricos); 

• negação das necessidades e negligência intencional; 

• retenção de aparelhos de mobilidade, equipamentos de comunicação ou medicação que a 
mulher toma voluntariamente; 

• ameaças para negligenciar ou cancelar apoios ou animais assistentes; 

• colocação de mulheres em desconforto físico ou em situações constrangedoras por longo 
período de tempo;

• ameaças de abandono cometidas por cuidadores; 

• violações de privacidade; 

• estupro e abuso sexual cometidos por membro da equipe ou por outro paciente internado 
em instituições; 

• restrição, desnudamento e confinamento solitário que replica o trauma do estupro;

• aborto forçado; e 

• esterilização forçada. 
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De acordo com o relatório, essas mulheres têm, em geral, menos acesso a cuidados mé-
dicos qualificados e à reabilitação, se comparadas aos homens com deficiência; recebem medica-
mentos, ajudas técnicas e outros tratamentos menos dispendiosos; e têm menos acesso a apoios 
sociais, educação superior e oportunidades de emprego. 

Elas enfrentam as mesmas barreiras que a mulher sem deficiência, além de se defrontar 
com barreiras adicionais, como a inexistência de comunicação em formato acessível, o que dificulta 
o conhecimento dos serviços de apoio disponíveis. 

A mulher com deficiência é, ainda, desvalorizada pela sociedade em relação à maternidade, 
sendo, em muitos casos, considerada “incapaz” tanto para gestar, quanto para educar seus filhos. 
Também quando profissionais não reconhecem que elas têm relacionamento sexual e íntimo, ou 
quando não compreendem ou não identificam uma situação como sendo um tipo de abuso, em vez 
disso, eles desviam o foco para a deficiência. 

A negação aos direitos humanos da mulher com deficiência resulta na experiência da fra-
gilidade e invisibilidade, agravados por diversos fatores como a rigidez da discriminação, do pre-
conceito social, o não reconhecimento de abusos e de violência sofrida. Por isso, é necessário 
assegurar o combate à violência e a visibilidade da pessoa com deficiência como ser humano.

Outra particularidade das pessoas com deficiência é que cada tipo de deficiência tem as 
suas próprias especificidades, e cada pessoa deve ter o direito à escolha das tecnologias assistivas 
e dos apoios para garantir sua autonomia e independência.

E é de fundamental importância que as pessoas com algum tipo de deficiência – mulheres 
ou homens – conheçam seus direitos descritos na legislação, de modo a buscar formas para asse-
gurar e cobrar que eles sejam cumpridos. Da mesma forma, as pessoas sem deficiência.
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Texto 9 - Trabalho Decente para as Trabalhadoras
Domésticas: um desafio para o Brasil

Judith Karine Cavalcanti Santos
Marcia Vasconcelos

Cristina de Fátima Guimarães

Trabalho doméstico: uma atividade feminina?

Historicamente, a sociedade define a atividade doméstica como função feminina. É como 
se toda mulher já nascesse com aptidão para cuidar da casa e da família. Lavar, passar, arrumar, 
tomar conta dos filhos e das filhas, tudo isso uma menina aprende desde cedo a representar em 
suas brincadeiras. A exigência social só aumenta quando essa menina torna-se adulta. Dela são 
exigidos bons resultados quando o assunto é afazeres domésticos: “uma mulher prendada é aquela 
que sabe cozinhar bem, zelar pela casa e garantir a paz da família”.

Embora pareça um conceito natural, as mulheres não nascem sabendo fazer atividades 
domésticas. Essa é uma consequência da naturalização da divisão sexual do trabalho (HIRATA, 
2002), que define como sendo masculinas atividades ligadas às relações no espaço público e como 
sendo femininas atividades exercidas no espaço privado (AGUADO, 2005). Assim, é comum pen-
sarmos num homem como prefeito ou senador, mas nos causa certa surpresa pensar neste mesmo 
homem como um trabalhador doméstico ou “dono-de-casa”. Ao contrário, facilmente construímos 
em nossas mentes a imagem de uma mulher cozinhando em casa, mas até pouco tempo tínhamos 
dificuldade de pensar numa mulher presidenta da República.

Na lógica social de que mulheres são natural e biologicamente dispostas ao trabalho do-
méstico, os postos femininos foram se solidificando na sociedade, de forma que ainda hoje em 
muitas casas são as mulheres as responsáveis pelas atividades domésticas, mesmo que também 
exerçam outra atividade fora de casa.

Por vezes, esta outra atividade também tem a ver com as tarefas domésticas. Então essa 
mulher trabalha em sua própria casa e na casa de outra mulher prestando um apoio imprescindível 
com relação à execução destas atividades socialmente atribuídas a ela para que possa trabalhar 
fora de casa. Assim, as mulheres acabam exercendo duas formas clássicas de trabalho doméstico, 
uma na própria casa, o trabalho doméstico não remunerado, outra na casa de outra pessoa, como 
atividade remunerada.
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Outro aspecto a ser considerado é o reconhecimento que é atribuído a essa atividade, isto 
é, as tarefas desenvolvidas no espaço doméstico são invisibilizadas, não reconhecidas e desvalori-
zadas. Como é um trabalho realizado fora do setor produtivo, os seus resultados não são conside-
rados como uma atividade que contribui decisivamente para a geração de riquezas e de recursos 
para o país, dando sustentação ao crescimento e ao desenvolvimento econômico (LIMA, 2010).  

Perfil do trabalho doméstico no Brasil

O trabalho doméstico não é algo raro ou esporádico, ao contrário. Em 2009, o Brasil em-
pregava cerca de 7,2 milhões de pessoas no trabalho doméstico, ou seja, quase 8% dos traba-
lhadores e trabalhadoras ocupadas do país. Deste total, 93% são mulheres, ou seja, são quase 7 
milhões de mulheres brasileiras que têm o trabalho doméstico como sua ocupação principal, isto 
significa cerca de 17% de todas as mulheres que estão no mercado de trabalho, destas, 60% são 
mulheres negras (IPEA, 2011). Observa-se, ainda, nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD/IBGE, 2009), um número considerável de trabalhadoras/es domésticas/os 
que não possuem carteira de trabalho assinada, o que as torna desprotegidas com relação a todo 
um conjunto de direitos trabalhistas e previdenciários. Apenas 26,3% de trabalhadoras domésticas 
possuem carteira de trabalho assinada. 

Esses dados revelam que o trabalho doméstico, no Brasil, precisa ser percebido como 
uma atividade profissional que traz importantes marcas com relação às questões de gênero, raça 
e classe social.

Em termos regionais, o trabalho doméstico também corresponde a uma das atividades que 
mais emprega mulheres, mas ainda se encontra marcado pela pouca regulamentação e a não 
observância dos direitos fundamentais no trabalho. Na América Latina, 14% das mulheres ocupa-
das são trabalhadoras domésticas (OIT, 2011). Estima-se que existe ainda outro quantitativo de 
trabalhadoras domésticas escondido pela informalidade (trabalhadoras sem registro oficial) ou pela 
ilegalidade (migrantes sem documentação ou trabalho infantil doméstico).

Violações de Direitos

Por serem em sua maioria mulheres, pobres e negras, as trabalhadoras domésticas sofrem 
com a exposição a diversas situações de violação nas relações de trabalho. A remuneração é um 
dos melhores exemplos dessa realidade. Não somente no Brasil como em vários países latino-
-americanos, os valores recebidos pelas trabalhadoras domésticas estão, em média, abaixo das 
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remunerações recebidas pelo conjunto de trabalhadoras/es, estando, muitas vezes, abaixo do pró-
prio salário mínimo (OIT, 2011).

Além disso, alguns países ainda permitem que a remuneração seja feita, totalmente ou em 
parte, com o pagamento in natura ou salário utilidade, que é o pagamento feito por meio do forne-
cimento de habitação e itens de higiene e alimentação nos locais de trabalho. No Brasil, em 2006, 
com a Lei n. 11.234, o pagamento in natura foi abolido, mas eventualmente ainda ressurge nos 
argumentos utilizados para justificar os baixos valores da remuneração. É comum ouvir discursos 
como “a doméstica já recebe muito, afinal não paga pelo uso que faz do quarto e do sabonete que 
usa na casa da patroa” (SANTOS, 2010).

Outra condição que torna sensível a relação de trabalho é a recente substituição da men-
salista pela diarista ou horista. Há alguns anos, tem havido um crescimento significativo do número 
de trabalhadoras domésticas que prefere trabalhar em mais de uma casa e, portanto, receber pelo 
trabalho executado naquele dia específico e não por mês (OIT, nota 2, p. 3, 2011). É claro que essa 
é uma configuração positiva para a categoria, afinal surge de sua própria reestruturação e dinâmica 
diante dos novos arranjos nas relações de trabalho. No entanto, a legislação e o judiciário nacionais 
ainda têm dificuldade de reconhecer este arranjo como uma relação de emprego e, por vezes, as 
trabalhadoras ficam sem acesso a direitos trabalhistas e previdenciários.

Pesquisas revelam que, em muitos países da América Latina, os salários das domésticas 
que dormem no local em que trabalham são menores que os daquelas que não dormem (OIT, 
nota 2, p. 2, 2011). O mesmo é possível perceber quanto às que recebem por dia ou hora: no total 
mensal, têm um rendimento comparativamente maior. Esses dados de imediato induzem à falsa 
impressão de vantagem em optar pela relação diária e não mensal. É preciso lembrar que, como 
esse vínculo não é reconhecido formalmente, a trabalhadora diarista recebe uma remuneração 
direta maior, mas permanece na informalidade e, portanto, tem reduzido o acesso a direitos.

A definição da jornada de trabalho também é um limitador na efetivação dos direitos da 
categoria. Existe uma dificuldade de se estabelecer a jornada diária de trabalho para a categoria, 
fruto do histórico escravocrata, que não estabelecia limites para o trabalho da população escravi-
zada. Assim, não há como calcular o valor a ser pago em casos de horas-extras, inviabilizando a 
efetivação deste direito. Além disso, a prática tradicional exigia que a trabalhadora pernoitasse na 
casa em que trabalhava e isso contribuía para que ela não tivesse uma clara definição da jornada 
de trabalho diária. Com a paulatina mudança cultural, as domésticas redefiniram o modelo, cons-
truindo uma relação de emprego em que trabalham de dia e retornam as suas casas para dormir, 
mas o problema quanto às horas-extras persiste sem que o Legislativo ou o Judiciário cheguem a 
uma solução que atenda aos interesses de trabalhadoras domésticas e de empregadoras/es.



288

Introdução Crítica ao Direito das Mulheres

Trabalho Infantil Doméstico

No Brasil, é comum que meninas da zona rural ou de localidades com pouco acesso a di-
reitos básicos recebam convites para morar na capital. As justificativas são as mais diversas, desde 
necessidade de estudo, até tratamento de doenças. O problema é que, por trás desse convite apa-
rentemente benéfico, está uma triste realidade: muitas crianças acabam sendo levadas para exer-
cer o trabalho doméstico em casas de outras famílias. Um argumento recorrente é que a atividade 
doméstica é uma tarefa feminina e, portanto, quanto mais cedo as meninas forem educadas para 
seu exercício, mais cuidadosas com tais atividades serão quando adultas (OIT, nota 3, p. 2, 2011).

Esse tipo de atividade profissional precoce é considerado uma das piores formas de traba-
lho infantil, porque priva os/as meninos/as de uma infância ou adolescência digna e saudável e os/
as obriga a viver vidas de adulto/a prematuramente. 

O trabalho infantil doméstico é uma violação dos direitos e princípios assegurados pela 
Constituição brasileira e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Toda criança e adolescente 
têm direito à educação integral, à proteção à saúde e ao convívio familiar. 

Em 2008, o Brasil publicou o Decreto n. 6.481, que regulamenta em âmbito nacional parte da 
Convenção sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil (n. 182, de 1999) da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), definindo a lista de trabalhos perigosos e, portanto, proibidos para menores de 
18 anos. O trabalho doméstico compõe a lista, sendo, portanto, proibido no Brasil para menores de 18 
anos. A maioria dos países latino-americanos tem buscado estabelecer uma idade mínima para o traba-
lho doméstico em caráter oficial, mas ainda há dificuldade de identificar uma criança ou adolescente em 
situação de violação de direitos em razão das relações de apadrinhamento.

As trabalhadoras domésticas vêm se mobilizando e aumentando o nível organizativo da sua 
categoria para defender seus direitos. Suas demandas são negociadas nos espaços governamentais e 
internacionais, e o resultado dessa luta se expressa na adoção recente pela Organização Internacional 
do Trabalho de instrumentos internacionais de proteção ao trabalho doméstico na forma de uma Con-
venção, acompanhada de uma Recomendação: a Convenção sobre as trabalhadoras e os trabalhado-
res domésticos (n. 189, de 2011) e a Recomendação com o mesmo título (n. 201, de 2001).   

Para contribuir nessa luta, é imprescindível que nós, mulheres, nos organizemos. Se você for 
trabalhadora doméstica, procure o sindicato mais próximo de sua casa ou de onde trabalha e participe 
das reuniões e manifestações em defesa de seus direitos! Se você é empregadora, registre sua empre-
gada, garanta todos os direitos ainda que facultativos e ajude a efetivar o direito de outra mulher!
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Texto 10 - O que é a Previdência Social? 

Luísa de Marilac Silva Cordeiro Almeida

A Previdência Social é uma instituição pública que tem a finalidade de reconhecer e con-
ceder direitos aos seus segurados. A sua missão é garantir aos seus beneficiários meios indispen-
sáveis de manutenção e sustento quando se encontrar impossibilitado de exercer suas atividades 
por motivo de doença, acidente, gravidez, prisão, morte ou velhice, ou seja, a Previdência Social é 
o seguro do trabalhador.

Como se filiar à Previdência Social?

Para usufruir dos benefícios oferecidos pela Previdência Social, o trabalhador tem de estar 
filiado. A filiação é automática para aqueles que são empregados de empresas com carteira assina-
da. Os autônomos, empresários e diaristas, por exemplo, precisam fazer sua inscrição e contribuir 
para ter acesso aos benefícios. As pessoas que não têm renda, tais como as donas de casa, estu-
dantes, desempregados e todos os cidadãos maiores de 16 anos, também poderão filiar-se.

A inscrição poderá ser feita nas Agências da Previdência Social, pela internet <www.previ-
denciasocial.gov.br> ou pela central telefônica de atendimento (135). O interessado deverá estar 
munido dos seguintes documentos: Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento/Casamento 
ou Carteira de Trabalho, e CPF (obrigatório).

A inscrição é a formalização do cadastro do cidadão na Previdência. Após a efetivação 
dessa, o filiado deverá contribuir, tornando-se, a partir de então, segurado do Regime Geral de 
Previdência Social.

A Previdência oferece 13 benefícios diferentes aos seus segurados, incluindo aposenta-
dorias, pensão por morte, salário-maternidade e auxílio-doença. Este último será o benefício que 
socorrerá o trabalhador quando estiver incapacitado temporariamente para o desempenho de suas 
atividades laborais.
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Como requerer um benefício previdenciário?

Para requerer qualquer benefício, é necessário fazer um agendamento pelo portal da Pre-
vidência Social ou pela central telefônica 135 e seguir as orientações.

Quem tem direito ao auxílio-doença?

Para ter direito a receber o auxílio-doença, o segurado deverá cumprir uma carência, ou 
seja, pagar uma quantidade mínima de números de contribuições. No caso específico do auxílio-
-doença, a carência será de 12 (doze) contribuições mensais. Em geral, somente depois de conclu-
ído este período, é que o segurado terá direito a requerer o benefício.

Algumas situações consideradas especiais, devido à imprevisibilidade ou gravidade, não 
exigem período de carência. Quando a doença resultar de acidente, independente de natureza 
ou causa, ou quando o segurado contrair alguma das doenças constantes na lista elaborada pelo 
Ministério da Saúde e Ministério da Previdência Social, como exemplo dessas doenças citamos: a 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), os diversos tipos de câncer, hanseníase (lepra), 
tuberculose, entre outras.

Se, atualmente, você não está contribuindo para a Previdência e se a última contribuição 
realizada foi há mais de 12 (doze) meses, você perdeu a qualidade de segurado e poderá readquiri-
-la. Para tanto, basta voltar a contribuir por 4 (quatro) meses consecutivos.

É importante esclarecer que, quando o trabalhador fica desempregado, ele mantém a quali-
dade de segurado por mais 12 meses, ou seja, durante esse período, ele poderá requerer o auxílio-
-doença, mesmo que não esteja contribuindo.

O trabalhador empregado, quando for acometido por uma enfermidade e a sua incapacida-
de for superior a 15 dias – os primeiros quinze dias de afastamento são pagos pela empresa e a 
partir do 16º dia, pelo INSS –, necessitará requerer o auxílio-doença para ter direito a receber pelo 
restante do tempo do afastamento. Os demais segurados poderão solicitar o benefício a partir da 
data do início da doença ou da incapacidade.
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Salário-maternidade é para toda mamãe?

O salário-maternidade é o benefício previdenciário concedido a toda segurada da Previdên-
cia Social que tiver filho, ainda que o bebê tenha nascido sem vida, que adotar uma criança ou se 
sofrer aborto espontâneo ou previsto em lei (estupro e/ou risco de morte para a mãe).

A segurada poderá usufruir o benefício a partir do 28º dia antes do parto ou quando da ocor-
rência do nascimento do bebê. Nas situações de adoção, a partir da guarda para fins de adoção ou 
da sentença judicial. A duração do benefício será de 120 dias quando ocorrer o parto ou a adoção 
e de duas semanas no caso em que a segurada sofrer um aborto.

As trabalhadoras empregadas, empregadas domésticas e trabalhadoras avulsas somente 
precisam comprovar que estão nesta condição na data do afastamento ou na data do parto. Não é 
necessário um período mínimo de contribuição.

Já para as seguradas que são contribuintes individuais e facultativas, precisam ter no míni-
mo dez contribuições para receber o benefício. É importante frisar que a primeira contribuição deve 
ocorrer com a antecedência de a segurada engravidar. As trabalhadoras rurais que são seguradas 
especiais não precisam contribuir, mas deveram comprovar o exercício de atividade rural pelo perí-
odo mínimo de dez meses, também antes do parto.

O pagamento do benefício à segurada empregada é feito diretamente pela sua empre-
sa, que fará o ressarcimento junto à Previdência. As demais seguradas requererão diretamente o 
salário-maternidade nas agências do INSS.

Aposentadoria por idade

A aposentadoria por idade é o benefício concedido aos trabalhadores urbanos ao com-
pletarem 65 anos de idade (homens) ou aos 60 anos (mulheres). Os trabalhadores rurais podem 
requerer a aposentadoria por idade aos 60 anos (homens) ou 55 anos (mulheres).

A idade é o primeiro requisito que deve ser atendido, mas não é o único. O segundo requi-
sito é a carência, ou seja, o trabalhador ou trabalhadora precisará comprovar um período mínimo 
de contribuições junto ao INSS. Para a aposentadoria por idade, esse período será pelo menos de 
15 anos, isto é, 180 meses. No caso do trabalhador rural, ele precisará comprovar o exercício de 
atividade rural por igual período.



294

Introdução Crítica ao Direito das Mulheres

Aposentadoria por tempo de contribuição

Para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, o segurado precisará comprovar 
35 anos de contribuição, a segurada precisará comprovar 30 anos de contribuição.

Pensão por morte

Este benefício é pago à família do trabalhador quando ele morre. Para concessão de pen-
são por morte, não existe exigência de tempo mínimo de contribuição. Porém, é necessário que o 
óbito tenha ocorrido enquanto o trabalhador tinha a qualidade de segurado.

Os beneficiários da pensão são os cônjuges ou companheiros (inclusive para uniões ho-
moafetivas), filhos menores de 21 anos, filhos maiores inválidos, pais, irmãos menores de 21 anos 
e irmãos maiores inválidos. A existência de dependente cônjuge ou companheiro ou de filho exclui 
os demais dependentes. Assim, se a segurada que falecer tiver um cônjuge ou filho, seus pais não 
terão direito à pensão, pois o benefício será concedido ao cônjuge, companheiro ou filho.

Os pais e irmãos precisarão comprovar também a dependência econômica do segurado fale-
cido. Havendo mais de um pensionista, a pensão por morte será rateada entre todos, em partes iguais.

 Vale lembrar que a Previdência Social é um seguro e, como todo seguro, determina que 
a adesão seja anterior a evento futuro que obrigue a parte seguradora a pagar indenização. Para 
exemplificar, imagine que uma pessoa tenha o carro roubado, se anteriormente ao roubo o proprie-
tário do veículo fez um seguro para este, então a seguradora será obrigada a pagar o valor do auto-
móvel, mas, se o dono do carro não tiver feito o seguro antes, não poderá fazê-lo depois do roubo. 
Por isso, é relevante que os cidadãos, trabalhadores ou não, tenham consciência da importância de 
se estar segurado pela Previdência Social.
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Texto 11 - O Corpo é meu, a cidade é nossa

Luana Medeiros Weyl
Diana Melo Pereira

A existência de uma pessoa dentro de uma cidade está ligada de uma forma muito profunda 
ao local onde ela mora e ao que existe ao redor. O local da sua moradia, e a relação dela com o 
restante da cidade, faz uma enorme diferença para o aproveitamento da vida e do tempo que se 
deseja dar às coisas que se quer fazer: trabalhar, descansar, brincar, passear, cozinhar, cuidar das/
os filhas/os e dar atenção a qualquer pessoa que precise. 

O que deveria ser levado em consideração, em primeiro lugar, para a definição do lugar da 
moradia seria o desejo das pessoas e a vida que elas gostariam de levar, porém, o que determina 
essa escolha com mais força é a questão financeira, o que torna a vida das comunidades pobres 
difícil dentro das cidades. 

Por outro lado, o planejamento das cidades não contava com a garantia de locais para es-
sas pessoas viverem. Todas as vantagens da organização do espaço e da construção de infraestru-
tura valorizam os terrenos e acabam sendo destinados, desde sua origem, às classes que podem 
pagar pelos benefícios. Há aí um círculo vicioso, em que quanto mais dinheiro público é aplicado 
em uma área, mais ela se valoriza e as pessoas mais pobres são expulsas. Assim, o dinheiro pú-
blico, recolhido por meio dos impostos, acaba servindo para o enriquecimento privado, em vez de 
servir para melhorias da vida da população como um todo.

O que as populações mais pobres fizeram diante de uma cidade e um planejamento que 
não as entendiam no espaço urbano, simplesmente não prevendo sua existência e sua necessida-
de de morar? Uma parte das pessoas foi procurando locais mais afastados dos centros, a fim de 
economizar, inchando as periferias das cidades. Outra parte, motivada principalmente pela razão 
de não ter como pagar diante de uma realidade de sub e desemprego, passou a ocupar os espaços 
vazios nos centros. 

A população pobre, então, ou passa um considerável tempo do seu dia deslocando-se em 
um precário serviço de transporte público, quando vive em locais afastados ou, quando tem a cora-
gem de ocupar espaços no centro, em constante luta para permanecer nestes locais com dignidade 
e segurança, apesar da criminalização constante e do tratamento desigual por parte da polícia, 
simplesmente pelo fato de serem pobres e da ameaça de deslocamento a partir da valorização de 
suas áreas pela especulação imobiliária.
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Das lutas pela efetivação do Direito à Moradia: ocupações e pressões 
políticas para mudança das leis

As longas pressões e violências que esses grupos sofreram desde o surgimento das ci-
dades, praticada com a ajuda da polícia e do direito do Estado, provocaram a organização da 
população contra os despejos e destruições de moradias e uma luta para inscrever na Constituição 
Federal o direito à moradia.

Diante da nova visão inscrita na principal lei do país, a polícia, em tese, já que está a serviço do 
Estado, teria um motivo legal para não reprimir ocupações urbanas e ter extremo cuidado em qualquer 
desocupação, e somente quando ordenada por decisão judicial; as novas legislações, por outro lado, 
reforçariam o dever dos juízes de ordenar qualquer despejo somente se necessário e garantindo uma 
solução que contemplasse o direito à moradia das comunidades e o Poder Público deveria, inclusive, 
punir com um IPTU cada vez mais alto quem deixasse o terreno sem destinação social.

O Estatuto das Cidades, aprovado pela Lei n. 10.257, de 2001, viria a dar sustentação para 
essa ideia. Conquistada a partir das reivindicações e imenso trabalho dos movimentos de luta pela 
moradia, previu instrumentos para a regularização de terrenos ocupados por populações de baixa 
renda e afirmou que a política urbana deveria atender, entre outras diretrizes:

Lei n. 10.257/2001 – Estatuto das Cidades

[…]

art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as se-
guintes diretrizes gerais: 

I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à 
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, 
ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as pre-
sentes e futuras gerações; 

II - gestão democrática por meio da participação da população e de associa-
ções representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, 
execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desen-
volvimento urbano; 
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[...]

XIV - regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por popu-
lação de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de 
urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação 
socioeconômica da população e as normas ambientais. 

Além dos trechos de leis colocadas acima, o Brasil, juntamente com outros países, assinou 
compromissos internacionais em resposta às desigualdades sociais produzidas no âmbito urbano 
na dualidade cidade dos ricos versus cidade dos pobres. Surgiu, então, entre outros documentos, 
em 2004, a Carta Mundial de Direito à Cidade. Segundo a Carta, o Direito à Cidade é “um direito 
coletivo de todas as pessoas que moram na cidade, a seu usufruto equitativo dentro dos princípios 
de sustentabilidade, democracia, equidade e justiça social”.

O termo “direito à cidade” em todos esses documentos, internacionais ou locais, abrange 
grandes questões como o direito à moradia, ao transporte, ao saneamento ambiental74, mas tam-
bém a gestão democrática das cidades, a função social da propriedade e outros. Segundo o artigo 
II da Carta, os princípios básicos são seis: 1. Exercício pleno a cidadania e a gestão democrática da 
Cidade; 2. Função Social da Cidade e da Propriedade; 3. Igualdade, não discriminação; 4. Proteção 
especial de grupos e pessoas vulneráveis; 5. Compromisso Social do Setor Privado;  6. Impulso a 
economia solidária e a políticas impositivas e progressivas.

Está nas leis, vai ser respeitado?

A modificação nas leis não garante o exercício ao Direito à Moradia, porque o próprio Es-
tado não as respeita. As soluções encontradas para os problemas urbanos pelo Poder Público 
continuam sendo deslocadas, muitas vezes com despejos ilegais. As famílias de baixa renda são 
levadas para longe dos centros e criam-se vários obstáculos para que a população não participe 
dos processos de participação e decidam os rumos da cidade.

Por outro lado, o quadro que lançamos acima, de uma cidade que exclui e que não respeita 
as pessoas de forma a produzir relações de igualdade, se torna mais forte e problemático em face 
das consequências do rápido crescimento populacional e a apropriação das formas de estruturação 
do espaço por parte das pessoas que agem com a finalidade de realizar especulação imobiliária. 

74  O Saneamento Ambiental é um termo mais amplo que envolve saneamento básico e preservação ambiental.
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Continua-se, então, a não se considerar fatores de salubridade ambiental e social, preocupando-se 
somente com o desenvolvimento dos lucros.

Muita luta e organização de movimentos como o Movimento dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras Sem Teto (MTST), o Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) e outros têm 
sido necessárias para pressionar o Poder Público a cumprir o que está na Constituição Federal, 
no Estatuto da Cidade e nos Planos Diretores das Cidades, além dos compromissos internacionais 
de direitos humanos firmados pelo Brasil. A realização do Direito tem, na verdade, dependido de 
ocupações e de mobilização para posterior regularização das áreas, bem como de luta contra os 
despejos.

Mulheres no Espaço Urbano

E as mulheres nessa história? Você já deve ter ouvido o grito “O corpo é meu, a cidade é 
nossa”, ou não?

Além das questões voltadas para a conquista da casa, do qual participam intensamente, as 
mulheres têm ainda outros problemas relacionados ao direito de ir e vir na cidade. 

“O corpo é meu, a cidade é nossa” é um dos muitos gritos entoados nas manifestações 
feministas. Em geral em repúdio às violências contra as mulheres ocorridas quando estão simples-
mente exercendo o direito de andar pela cidade. Da cantada de rua, que mais parece uma ameaça 
até um estupro propriamente dito, são situações em que as mulheres é que são responsabilizadas. 

Acusações equivocadas e baseadas na herança da proibição da presença de mulheres nos 
espaços públicos. No entanto, já faz algumas décadas, em tese, que todas e todos podem andar 
livremente e por onde queiram. Hoje, a partir da luta árdua de movimentos feministas por igualdade, 
“andar sozinha” não é mais uma desobediência à ordem jurídica. Andar de saia curta ou qualquer 
outra roupa também não. Mas para o pensamento machista, a mulher continua devendo se res-
guardar, esconder seu corpo e andar na companhia de um homem, do contrário, que arque com 
as consequências. E esse tipo de discurso tem sido reproduzido inclusive por homens e mulheres, 
juízes, policiais, delegados, quando vão investigar, processar e julgar um crime de estupro. 
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Esse tipo de construção da nossa cultura demonstra como que o machismo é, por si só, 
mais um fator que anula o direito das mulheres à cidade75. É como se os homens tivessem mais 
direito a ir e vir e a frequentar qualquer tipo de lugar do que as mulheres. 

É fundamental se pensar também como as questões de raça e etnia e classe social também 
influenciam nesse processo, tornando-o ainda mais excludente para mulheres negras e pobres e 
que se agrava com o aumento do número de mulheres em situação de pobreza, um processo co-
nhecido como “feminização da pobreza”76. 

Então, a questão de classe social deve ser pensada nesse processo. As mulheres que pos-
suem carro próprio, por exemplo, e que poucas vezes precisam andar a pé terminam por sofrer um 
pouco menos as consequências da exclusão dos espaços, o que também não significa cuidados 
menores e que a mulher rica não seja atingida pelo machismo. Ela apenas possui mais opções 
para fugir das limitações impostas e exercer seu Direito de estar na cidade a hora que quer com um 
pouco mais de tranquilidade. 

Foram realizadas muitas mobilizações nos últimos meses a partir da provocação de que 
mulher que anda sozinha na rua e com roupas “inapropriadas” é uma “vadia” e que algumas postu-
ras das mulheres acabariam justificando um estupro porque elas estariam se colocando em risco. 
As mulheres e muitos homens apoiadores foram às ruas nas chamadas “Marchas das Vadias” 
reclamar por liberdade para todas as pessoas e por uma vida sem violência para as mulheres no 
espaço urbano. 

As mulheres têm lutado para que as cidades sejam um lugar de realização e desenvol-
vimento de todas as suas potencialidades e sonhos. O direito a morar, a aproveitar o que a vida 
urbana pode oferecer e de estar na rua sem o medo de sofrer violência, quer seja para participar 
das decisões políticas, ou por qualquer outro motivo que diga respeito somente a elas, são direitos 
de todas as mulheres!

75 Ou como diz uma militante do movimento Passe Livre: “o machismo é mais uma catraca”, em que a catraca de ônibus rep-
resenta os nosso impedimentos do direito ao transporte público de qualidade  <http://tarifazero.org/2011/05/28/por-uma-vida-
sem-catracas-e-sem-machismo%C2%B9/>
76 O termo foi escrito pela primeira vez pela estadunidense Diane Pearce em artigo publicado em 1978. Para ela, a feminização 
da pobreza é um processo que se desenvolve a partir do momento em que a mulher com filha/os passa a não ter mais marido ou 
companheiro morando no mesmo domicílio e se responsabilizando pelo sustento da família. Essa situação é causada pela relação 
da mulher com o mercado de trabalho e por questões ligadas à responsabilidade maior, culturalmente construída, que as mães 
têm com as filhas e filhos e que direciona o desapego dos pais com as crianças.
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Como as Promotoras Legais Populares podem ajudar?

Além de apoiar as regularizações das ocupações de terra e luta por moradia e de infraestru-
tura para uma vida mais digna das populações, as Promotoras Legais Populares podem realizar o 
controle do Estado ao se articularem em torno das perguntas:

•	 Como está o Plano Diretor (PDOT) em Brasília?

•	 Quem participou da elaboração?

•	 O plano está sendo seguido?

•	 A minha área é regular?

Se o Poder Público não cumprir sua parte: podemos entrar com 
representação junto ao Ministério Público!

É muito importante participar da elaboração e fiscalização do 
Plano Diretor

A Defensoria Pública pode ser procurada para colaborar nos 
processos jurídicos de regularização das áreas ocupadas.
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Sites para encontrar informações interessantes sobre o direito 
à moradia e à cidade:

<http://www.polis.org.br/>

<http://www.redmujer.org.ar/port/homep.html>

<http://www.mtst.org/>

<http://www.unmp.org.br/>
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Texto 12 - Encarceramento feminino no Brasil: um olhar
de gênero sobre a criminalização das mulheres presas

Luciana de Souza Ramos

 “O dia estava lindo! A excitação dominava meu corpo e minha mente. Como que num flash-
back, lembranças da minha vida começaram a despontar... meus filhos, minha vida, minha casa... 
De repente, comecei a sentir-me como criança, insegura, com medo... denunciando que algo es-
tava fazendo de errado. Mas por que mesmo estava ali? Alguns dizem que é porque estou sendo 
ameaçada; outros afirmam que é por causa de homem e há quem diga que é porque não tenho o 
que fazer e porque quero ter vida fácil. Vida fácil!!!! Digo: estou aqui porque não tenho liberdade de 
estar onde gostaria, de fazer o que planejo e de ser o que sonho [...]. Estou aqui porque em nenhum 
momento tive a liberdade de ser mulher. Agora mais ameaçada que nunca, pela possibilidade de 
ser presa. Nesta fila da aflição, com cinco papelote de cocaína e cinco de maconha, caminho para 
as masmorras da desumanidade, suplicando para que não seja aquela que servirá, com sua pró-
pria vida, para a liberdade das demais”77.

Não é de hoje que se sabe da problemática do sistema penitenciário nacional, das inúmeras 
violações de direitos e do processo de criminalização das populações mais vulneráveis. Quando se 
pensa em prisão, pensa-se logo em milhares de homens presos. E as mulheres? Cada vez mais os 
noticiários mostram o alto índice de mulheres envolvidas em crimes, principalmente relacionados a 
tráfico de drogas. Mas quem são elas?

A escassa informação sobre a delinquência feminina se dá não só pela situação, cultural-
mente construída, de subalternidade das mulheres e de ocultação dos papéis por elas desenvolvi-
dos na sociedade, mas pelo baixo índice geral do encarceramento feminino (tomado com relação 
aos índices masculinos). 

O sistema penitenciário brasileiro abriga, aproximadamente78, uma população carcerária de 
meio milhão de presos, sendo que 34.807 são mulheres79, o que corresponde a 7% do total de 
presos no Brasil. 

77  Poema para as Mulas  de Luciana Ramos.
78  Dados extraídos do site do DEPEN <http://www.mj.gov.br/depen>.
79  Os homens correspondiam em 2008, segundo dados do DEPEN, a 94% da população carcerária, atualmente, são 93%, o que 
mostra um aumento significativo do encarceramento das mulheres em quatro anos. 
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Houve um aumento de 521% da população carcerária feminina nos últimos 11 anos (a po-
pulação carcerária feminina passou de 5.601 em 2001 para 34.807 em 2011), impulsionada pela 
grande incidência do tráfico de drogas80.

Fonte: DEPEN81

Consoante acima descrito, dados de 2011 mostram que a população carcerária do Distrito 
Federal aumentou 20%. No que diz respeito à população feminina, esta representa, atualmente, 
5,7% da população carcerária, contudo, em relação ao restante do país, o Distrito Federal é o 
estado que mais encarcera mulheres, pois a taxa nacional de presas por 100.000 mulheres é 
de 35,8%, e no Distrito Federal esta taxa é de 107,6%82. A maior incidência penal das mulheres é o 
tráfico de drogas, 422 mulheres estão presas no DF por tráfico de entorpecentes.

80  Relatório do GTI Mulheres Encarceradas. INFOPEN, p. 10, 2008.
81  Todas as fontes proveem do banco de dados do Departamento Penitenciário Nacional . Os quadros foram formatados pela 
professora Julita Lengruber e disponibilizados no site: <http://www.cnj.jus.br/evento/eventos-realizados/encontro-nacional-do-
encarceramento-feminino/apresentacoes-palestrantes>. 
82  Dados apresentados pela Profa. Julita Lemgruber no I Encontro Nacional do Encarceramento Feminino, organizado pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Brasília, dia 29 de junho de 2011.  
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Cada vez mais, as mulheres vêm sendo criminalizadas em tipos penais outrora majorita-
riamente masculinos, quebrando, consequentemente, com os papéis sociais “designados” para 
ela. O que gera maior criminalização das mulheres que ousam delinquir, pois pensar em mulheres 
(esposas, mães, provedoras do lar) como traficantes é socialmente repudiável e associado à dege-
neração psíquica (LEMGRUBER, p. 12-13, 1983). 

O tráfico de drogas tem sido o grande responsável pelo encarceramento, aproximadamen-
te, 1/5 da população carcerária responde por este crime (100.648 presos), principalmente de mu-
lheres, correspondendo a 14% (14.057 mulheres), consoante quadro abaixo:
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De acordo com estudo realizado pela professora Julita Lemgruber, “o crescimento do núme-
ro de mulheres presas por tráfico de drogas é tão grande e regular entre 2005 e 2010 que modelos 
de previsão indicam a probabilidade de que em 2011 teremos aproximadamente mais de 2.800 
mulheres presas, sendo 1.820 por tráfico”83.

Mas quem são essas mulheres? As mulheres presas no Brasil hoje são jovens, 50% têm até 
29 anos, mães solteiras, pardas (44,8%), com ensino fundamental incompleto e, majoritariamente, 
condenadas por tráfico de drogas. Quando presas, são abandonadas pela família, sem garantia do 
direito à visita íntima e de permanecerem com os filhos nascidos no cárcere, o que demonstra a 
dupla (múltipla) punição da mulher, seja pelo sistema penal, seja pela sociedade.

Crime e Gênero

O rompimento com construções sociais patriarcais e sexistas se deve em grande medida à 
eclosão e à luta do movimento feminista da década de 1960, o qual passa a discutir a situação de 
exclusão e de discriminação das mulheres sustentada pela estrutura social, refletindo, assim, sobre 
o direito e sobre a relação das mulheres com o sistema penal (como vítima e como autora). 

83  Dados que foram apresentados no Encontro Nacional do Encarceramento Feminino em Brasília, dia 29 de junho de 2011.
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A mudança na posição das mulheres em termos sociais e econômicos gera alterações 
materiais e estruturais na sociedade, a qual passa a demandar mais pela mão de obra feminina no 
mercado de trabalho, principalmente em épocas de crise ou de expansão econômica, consequen-
temente, traz cada vez mais a mulher para o âmbito público.  

Baratta (1999, p. 51) observa que a delinquência feminina sempre foi associada aos papéis 
impostos às mulheres, ou seja, aos “delitos próprios das mulheres”, tipos como aborto, infanticídio 
e que em contrapartida encontravam acolhimento privilegiado no direito penal. 

Quando as infrações se realizam em um contexto diferente daquele imposto pelos papéis 
femininos, as infratoras são tratadas mais severamente que os homens (BARATTA, 1999, p. 51). 
Com a mudança no perfil da “delinquência” feminina, consequentemente, dos tipos penais, aumen-
tam as formas de punição e de controle, pois elas não apenas infringem regras sancionadas pe-
nalmente, mas sobretudo “ofendem a construção dos papéis de gênero” (SMAUS apud BARATTA, 
1999, p. 51).

No que tange às mulheres, o sistema penal é ainda mais rígido e reproduz, além da sele-
tividade classista, a discriminação de gênero, ou seja, pune duplamente a mulher, seja por meio 
do controle formal (do poder judiciário à execução penal), seja pelo informal (família e sociedade), 
por meio dos quais são constantemente observadas e limitadas. “Essa situação gera uma menor 
visibilidade da mulher nos índices de criminalidade” (ESPINOZA, 2002, p. 39).

Importante salientar que o sistema de justiça criminal reflete a realidade social e concorre 
para sua reprodução, por isso estudar a criminalização da mulher no sistema de justiça criminal 
significa afrontar a questão feminina e a questão criminal (BARATTA, 1999, p. 43).

Como bem ensina Baratta (1999, p. 46), quanto mais a mulher se afasta dos papéis cultural-
mente destinados a ela, mais rígido se coloca o direito penal e menos benevolente se torna o judici-
ário. O controle social e, consequentemente, o sistema penal não foram erigidos para as mulheres, 
“foi dirigido especificamente aos homens, enquanto operadores de papéis na esfera (pública) da 
produção material. O seu gênero, do ponto de vista simbólico, é masculino”84. A ideologia oficial do 
sistema reproduz a diferenciação social das qualidades e de valores masculinos e femininos.

84  “O poder patriarcal (privado) controla as mulheres, crianças e velhos, enquanto o poder punitivo controla os homens”. ZAF-
FARONI, Eugenio Raul. El discurso feminista y el poder punitivo. Las trampas del poder punitivo. Buenos Aires, p. 25. 
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O processo de invisibilização da criminalização feminina força a adequação das mulheres 
aos modelos tipicamente masculinos, de modo que o problema carcerário tem sido enfocado pelos 
homens e para os homens privados de liberdade (ANTONY, p. 63, 1998), gerando maior ocultação 
sobre a criminalização da mulher e do encarceramento feminino.

Assim, o sistema penal duplica a situação de violência contra as mulheres encarceradas, 
seja pela invisibilização, seja por meio da violência institucional que reproduz a violência estrutural 
das relações sociais patriarcais e de opressão sexista. 

Conhecer a relação entre a criminalização feminina e o sistema de justiça criminal é de 
extrema importância, para que institutos penais sejam repensados, pois o sistema penal ainda 
privilegia a política de segurança máxima em detrimento da garantia de direitos fundamentais e da 
cidadania (ANDRADE, 2003).
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Texto 13 - As mulheres atingidas por barragens e a violação 
dos direitos humanos no atual modelo energético
  

Luciana de Souza Ramos 
Elisa Estronioli 

Ivanei Dalla Costa 
Movimento de Atingidos por Barragens (MAB)

“Mulher:

Se te ensinaram a ter uma voz macia,

A amar com compaixão

A cuidar com carinho

Isso não precisa ser um problema

Mas se sua voz se cala

diante de outra mais forte

Se o amor vira submissão

E se o cuidado impede a luta

Nem que seja por um momento

Pode ser necessário gritar,

Odiar

e criticar com firmeza:

Por amor” (Lira Alli)

Introdução

Este texto tem como objetivo central traçar um panorama sucinto sobre as principais viola-
ções dos direitos das mulheres atingidas por barragens no Brasil a partir de dois documentos-base: 
a cartilha O modelo energético e a violação dos direitos humanos na vida das mulheres atingidas 
por barragens e o Relatório da Comissão Especial Atingidos por Barragens do Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH).

O Movimento dos (as) Atingidos (as) por Barragens (MAB), bem como outras entidades 
da sociedade civil, nacionais e internacionais vêm, há muito tempo, criticando o modelo de de-
senvolvimento e de implantação, planejamento e operacionalização das barragens, questionando: 
barragem para quê? Para quem? Quem lucra com os grandes e pequenos empreendimentos hi-
drelétricos?

No Brasil, já foram construídas mais de 2.000 (duas mil) barragens, que expulsaram mais 
de um milhão de pessoas de suas casas e terras, pelo menos 70%, segundo o MAB, sem nenhum 
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tipo de indenização85. A energia elétrica produzida aqui é controlada principalmente por empresas 
transnacionais, que concentram 70% da distribuição e 30% da produção de energia elétrica no país.

De acordo com o CDDPH, o padrão vigente de implantação de barragens no Brasil “tem 
propiciado de maneira recorrente graves violações de direitos humanos, cujas consequências aca-
bam por acentuar as já graves desigualdades sociais, traduzindo-se em situações de miséria e 
desestruturação social, familiar e individual”86 87. Essa situação se agrava ainda mais no caso das 
mulheres, devido à opressão de gênero vivida por elas.

Desigualdade de gênero e patriarcado no sistema capitalista

As diferenças entre homens e mulheres não são apenas de “papéis” a cumprir na socieda-
de. Existe uma relação de dominação de um sexo pelo outro, no caso, a dominação dos homens 
sobre as mulheres. Essa dominação não é apenas ideológica ou cultural, ou seja, não pode ser mu-
dada apenas com uma “mudança de mentalidades”. Ela possui uma base material, que é a divisão 
sexual do trabalho (KERGOAT, 2003). 

Historicamente, foram determinadas práticas diferentes para homens e mulheres com va-
lores distintos atribuídos a elas. Assim, aos homens coube o espaço público e o trabalho produtivo, 
enquanto as mulheres foram atreladas à esfera privada e ao trabalho reprodutivo. Essa divisão 
sexual do trabalho baseia-se em dois princípios:

• Separação: existem “trabalhos masculinos” e “trabalhos femininos”.

• Hierarquização: um trabalho de homem “vale” mais do que um trabalho de mulher.

Para legitimar essa divisão e ocultar seu caráter de dominação, recorre-se a explicações 
naturalizantes. Às mulheres cabe o trabalho doméstico e de cuidados, porque elas são natural-

85  Estão previstas ainda a construção de mais 1.443 barragens nos próximos 20 anos, que afetarão outro milhão de pessoas.
86  Relatório da Comissão Especial Atingidos por Barragens do CDDPH.
87  O CDDPH foi criado pela Lei federal n. 4.319, de 16 de março de 1964, e é composto por representantes governamentais, 
sociedade civil e entidades de defesa dos direitos humanos. O Conselho tem competência para promover inquéritos, investiga-
ções e estudos para avaliar eficácia das normas que assegurassem os direitos da pessoa humana, inscrito na Constituição Federal, 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), podendo receber representações com denúncias de violações dos direitos 
da pessoa humana, apurar sua procedência e tomar providências cabíveis referentes a abusos dos particulares ou das autoridades 
por elas responsáveis.
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mente mais delicadas, mais cuidadosas, “femininas”. O trabalho realizado por elas é visto como 
uma extensão de sua condição de mãe e sequer é visto como trabalho. Esconde-se, assim, que 
a divisão sexual do trabalho é construída socialmente por um processo de dominação e não é um 
produto de diferenças biológicas.

Reflexo disso para as mulheres atingidas por barragens é que não há reconhecimento do tra-
balho desenvolvido por elas, pois o trabalho doméstico, mesmo sendo árduo e com jornadas extensas, 
não gera lucro diretamente para quem explora nem renda para quem trabalha. Por isso, é encarado pela 
sociedade como “obrigação da boa mulher”, como algo que ela deve fazer “por amor”.

A divisão sexual do trabalho e a opressão das mulheres são anteriores ao capitalismo, mas 
foram apropriadas e aprofundadas por ele. O sistema capitalista necessita desse trabalho invisível e re-
alizado gratuitamente pelas mulheres, pois ele garante que o trabalhador chegue ao serviço com roupa 
limpa e passada, alimentação preparada etc., diminuindo os custos das empresas com o salário.

Quando as mulheres vão para o mercado de trabalho, seu salário é considerado um “com-
plemento” à renda obtida pelo homem, justificando que até hoje as mulheres recebem menos por 
trabalhos iguais. Isso ocorre porque os lugares (empregos e atividades) ocupados por mulheres 
são aqueles com maior precariedade (historicamente, as taxas de desemprego femininas são muito 
mais elevadas que as masculinas), menor vínculo empregatício (trabalho doméstico remunerado 
e não remunerado), e de menor prestígio e valoração social. A maioria dos trabalhadores do setor 
informal ou semi-informal no Brasil é composto por mulheres, o que demonstra a vulnerável posição 
econômica das mulheres na sociedade.

Nesse contexto, muitas mulheres atingidas perdem o trabalho gerador de renda, notada-
mente trabalhos autônomos e informais, quando chega a barragem. Isso ocorre porque esse tipo 
de trabalho depende dos vínculos comunitários estabelecidos no local, não sendo facilmente rees-
truturáveis em outras localidades. 

Além de alimentarem todo o sistema por meio da exploração da sua força de trabalho e da 
manutenção da divisão sexual do trabalho, as atingidas são retiradas de suas terras, para dar lugar 
a um empreendimento hidroelétrico, que não as beneficiará, não as indenizará e as colocará num 
patamar de exclusão e invisibilidade maior.

Por exemplo, o conceito de atingido adotado pelas empresas é o territorial-patrimonialista, 
ou seja, quem não for proprietário da terra não é considerado atingido. As mulheres não costumam 
ter os títulos das propriedades e nem são vistas desta forma, ficando sempre na dependência de 
seus maridos, logo, sem reconhecimento quando atingidas.
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Dois outros reflexos e violações aos direitos das mulheres dizem respeito à perda dos vín-
culos com a comunidade e familiares e à prostituição.

 Muitas vezes os vizinhos e os familiares servem como suporte para as dificuldades do dia 
a dia, seja na falta de alimento, seja para vigia de um filho menor, entre outras situações. A quebra 
dessa verdadeira rede de apoio com a chegada da barragem afeta mais diretamente a vida das 
mulheres, pois a elas compete a guarda dos filhos e sustento da casa.

A ausência de trabalho, de oportunidades de formação aos jovens e a ilusão vendida pelas 
empresas construtoras de barragens de que melhorarão de vida conduzem as mulheres a graves 
situações de vulnerabilidade, como a sujeição à prostituição, ao tráfico de seres humanos e ao 
cárcere privado. Na análise do MAB, não se deve criminalizar as mulheres submetidas a essa con-
dição, mas sim questionar que Estado é esse que, pela ausência de políticas para as mulheres, as 
deixam sujeitas a essa situação. Agravando ainda mais o problema, é sabido que essas atividades 
sempre envolvem pessoas com influência econômica e política muito forte nas áreas de barragens 
e contam com a conivência das empresas construtoras.

Para além das violações decorrentes da construção de barragens, as mulheres também 
são vítimas das contradições do modelo energético. A ausência de energia e água88, situação pre-
cária a que muitas famílias atingidas são submetidas, torna o trabalho das mulheres muito mais 
árduo, pois elas acabam gastando mais energia humana para compensar a falta de energia elétrica 
em casa, além de ter que percorrer grandes distâncias para conseguir água para a família.

Outro reflexo da opressão é a ausência das mulheres nos espaços deliberativos. A voz sufo-
cada das mulheres no espaço público (ou político) é uma consequência de sua circunscrição à es-
fera privada. Os homens, seus maridos, irmãos e pais, oferecem resistência à sua participação nas 
reuniões sobre a implantação da barragem, pois não reconhecem na opinião delas força política.

A luta das atingidas

“O pessoal da empresa chegou

E disse que nada iria acontecer [...]

De repente uma surpresa

88  No Brasil, mais de 30 milhões de pessoas não têm acesso à energia elétrica em suas casas, muitas delas no meio rural e em 
locais atingidos por barragens.
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Os pais estavam revoltados

As mocinhas se arrumavam

Porque mais de quatro mil homens chegaram [...]

Algumas delas se envolveram

E ganharam vários juramentos

Disseram que tinham motos e carros

Muito dinheiro

E entre eles ia dar casamento

Mas algo deu errado depois do envolvimento

A barriga começa a crescer e vem o sofrimento

Com o filho nos braços sem nenhum atendimento [...]” (Rosa Aguiar)

A combinação entre a opressão de gênero e a violência sofrida no processo de implantação 
de barragens mostra a centralidade de organizar as mulheres na luta pela transformação social. 

É preciso reconhecer as conquistas, mas sem perder de vista que ainda há muito trabalho 
pela frente. Por isso, é cada vez mais necessário que as mulheres lutem, ombro a ombro, com os 
homens, para garantir seus direitos.

As mulheres atingidas, sujeitas de sua história, têm muitas e importantes tarefas pela frente, 
além de ter, elas próprias, que construir novas relações entre homens e mulheres. 

É necessário, portanto, lutar por mudanças estruturais de nossa sociedade que incluam um 
Projeto Popular para o Brasil e um Projeto Energético Popular. 

Mulheres, água e energia não são mercadorias!
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Marcha da margaridas, o que é?
Rayane Noronha Oliveira

Mulheres de todo país, do campo e da floresta, se encontram a cada quatro anos em Bra-
sília para uma ação estratégica a fim de visibilidade, conquista e ampliação de direitos, reconhe-
cimento social, político e cidadania plena. São elas as margaridas. O nome da marcha não é por 
causa da flor, mas por causa da líder sindical e trabalhadora rural Margarida Maria Alves, que ocu-
pou por 12 anos a presidência do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alagoa 
Grande, Paraíba, além de ter fundado o Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural, em 
agosto de 1983. Margarida Alves foi brutalmente assassinada pelos usineiros da Paraíba por ter 
movido ações na Justiça contra eles e os senhores de engenho.

Na última ação, ocorrida em agosto de 2011, estiveram presentes quase 100 mil mulheres 
para denunciar e protestar contra a fome, a pobreza e todas as formas de violência, exploração, 
discriminação e dominação e avançar na construção da igualdade para as mulheres.

É maior a mobilização de mulheres do Brasil. Já foram conquistados vários direitos, entre eles: 

• Documentação, acesso a terra, apoio às mulheres assentadas e políticas de apoio à produ-
ção na agricultura familiar.

• Criação do Programa Nacional de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural (PNDMTR).

• Revisão dos critérios de seleção de famílias cadastradas para facilitar o acesso das mulhe-
res a terra.

• Edição da IN 38, de 13 de março de 2007 – normas para efetivar o direito das trabalhado-
ras rurais ao Programa Nacional de Reforma Agrária, entre elas, a prioridade às mulheres 
chefes de família.

• Capacitação de servidores do INCRA sobre legislação e instrumentos para o acesso das 
mulheres a terra.

• Formação do Grupo de Trabalho (GT) sobre Gênero e Crédito e a Criação do Pronaf Mulher.
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• Criação do crédito instalação para mulheres assentadas.

• Apoio para a realização de feiras para a comercialização dos produtos dos grupos de mulheres.

• Manutenção da aposentadoria das mulheres aos 55 anos.

• Implementação do Projeto de Formação de Multiplicadoras(es) em Gênero, Saúde e Direi-
tos Sexuais e Reprodutivos em convênio com o Ministério da Saúde.

• Criação e funcionamento do Fórum Nacional de Elaboração de Políticas para o Enfrenta-
mento à Violência contra as Mulheres do Campo e da Floresta.

• Elaboração e inserção de diretrizes na Política Nacional de Enfrentamento à Violência Con-
tra as Mulheres voltadas para o atendimento das mulheres rurais. 

Isso é a prova de que indo às ruas e ganhando visibilidade passamos a existir diante dos 
olhos do Estado. É apenas com a mobilização e a conscientização das pessoas que podemos 
avançar para uma cidadania plena.
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS (livros, filmes, dinâmicas de oficinas, sítios, 
poemas)89

Para saber mais sobre os cursos de PLPs, acesse:

Vídeo sobre os 30 anos da União de Mulheres de São Paulo. Disponível em:<http://blogueirasfemi-
nistas.com/2011/11/30-anos-de-uniao-de-mulheres-de-sao-paulo/>.

Vídeo sobre o projeto de PLPs da ONG Themis – Assessoria Jurídica e Estudos de Gêne-
ro –  Em frente da lei tem um guarda. Disponível em: <http://www.casacinepoa.com.br/osfilmes/
realiza%C3%A7%C3%A3o/v%C3%ADdeos/em-frente-da-lei-tem-um-guarda>.

Leitura de Metodologia Themis de acesso à Justiça (2005). Disponível em: <http://www.themis.org.
br/index.php?mod=programas&act=view&id=1255088670>. Versão disponível em vídeo: <http://
www.youtube.com/watch?v=9YWjwFUG0rA>.

Cartilha Cidadania, direitos humanos e tráfico de pessoas: Manual para Promotoras Legais Popula-
res, Organização Internacional do Trabalho (OIT). Disponível em:<www. oit. org. br/ sites/ default/ files/ 
topic/ tip/ pub/ cidadania_direit os_humanos_372. pdf>.

Blog O Direito Achado na Rua – Grupo de Estudos Diálogos Lyrianos. Link para acesso: <odireito-
achadonarua.blogspot.com>.

TEMA FEMINISMO

Dicas de informações, vídeos e áudios:

A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR) mantém um 
portal na internet <http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/>, que traz informações sobre a 
participação das mulheres no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, nas empresas e na socieda-
de, com dados estatísticos, estudos e vídeos. 

89  Essas sugestões foram enviadas por algumas autoras e alguns autores dos textos deste livro. Lembramos que são apenas 
sugestões e que não há pretensão de serem exaustivas em relação a todos os temas que aqui são tratados.
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Também há o Observatório Brasil da Igualdade de Gênero <http://www.observatoriodegenero.gov.br/>, 
que monitora as políticas públicas, os indicadores estatísticos, as manifestações da mídia e da 
legislação sobre igualdade.

A Universidade Livre Feminista mantém uma página na internet com muitos conteúdos: vídeos, 
notícias, entrevistas, textos e artigos de especialistas. No portal você poderá acessar e desenvolver 
parcerias de cursos de formação para mulheres de vários lugares ao mesmo tempo: <http://www.
feminismo.org.br/>.

O Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA) lançou nas eleições de 2010 a campanha 
Pela política na lei, pela política na vida, veiculada nos rádios, que trazia o slogan Faça valer seus 
direitos! São vários spots ligados às temáticas de lutas dos movimentos de mulheres que trazem 
reflexões sobre o enfrentamento da violência, implementação da Lei Maria da Penha, direito à au-
tonomia econômica e proteção social, além da saúde integral. Para ouvir, basta acessar este link: 
<http://www.cfemea.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3514&catid=213&Ite
mid=148>.

A Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB) e o CFEMEA têm várias publicações sobre o tema, a 
mais recente é a Agenda Feminista – para a democratização do poder na reforma política – Subsí-
dios para a incidência política, de 2011.

O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) realiza a cada nova eleição a Ra-
diografia do Novo Congresso, com informações importantes sobre as características e o perfil dos 
congressistas.

A pesquisadora Luana Simões Pinheiro, autora do livro Vozes Femininas na Política (2007), fez 
uma análise sobre mulheres parlamentares no Pós-Constituinte, além de um panorama das práti-
cas políticas femininas, com entrevistas presenciais e o levantamento do perfil e da produção legis-
lativa e da participação das deputadas e senadoras nas Comissões Temáticas. 

A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR) possui 
uma publicação chamada Memorial da Mulher Brasileira, que traz informações sobre a participação 
das mulheres nos incontáveis episódios históricos brasileiros ao longo dos séculos. A publicação 
está disponível em:<http://www.sepm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2010/memorial-da-mu-
lher-brasileira.pdf>.
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TEMA DIVERSIDADE SEXUAL

Sugestões de filmes: 

Título: Nunca fui santa (But I’m a Cheerleader) 
Direção de Jamie Babbit 
Estados Unidos, 2000, 84 min.

Título: Minha vida em cor-de-rosa
Direção de Alain Berliner
França, 1997, 88 min.

Título: Billy Elliot
Direção de Stephen Daldry
Inglaterra, 2000, 111 min.

Título: Meninos não choram
Direção de Kimberly Price
Estados Unidos, 1999, 114 min. 

Título: XXY
Direção de Lucía Puenzo
Argentina, França e Espanha,2007, 86 min. 

Sugestões de outros livros:

BORGES, K. Terapia afirmativa: uma introdução à psicologia e à psicoterapia dirigida a gays, lésbi-
cas e bissexuais. São Paulo: GLS, 2009.

TEMA DESIGUALDADE RACIAL

Atividades propostas90:

São diversos os suportes (manchetes de jornal, cenas de novela, vídeos, contos, fragmentos de 
textos, oficina de cartazes etc.) para se tratar de desigualdades raciais, apresentaremos, então, al-
gumas sugestões a serem adaptadas de acordo com o grupo. Para tanto, é importante que se con-

90 As atividades que aqui se apresentam são exercícios que aprendi e pratiquei em escolas, universidades e grupos abertos para 
finalizar e/ou motivar palestras e oficinas.
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sultem as/os participantes quanto à metodologia e à reflexão proposta, para que possam contribuir 
na concepção e execução destas atividades. As reflexões que motivam estas atividades passam 
pelo questionamento de como acontece o preconceito racial, portanto, elas buscam construir uma 
postura de revidar ou não situações de racismo, buscam construir, de maneira lúdica, questiona-
mentos quanto o porquê da necessidade de se acabar com a intolerância, o racismo, o machismo 
e as violências correlatas, contrapondo a valorização da identidade negra. Seguem sugestões de 
mídias para o debate de como acontece o preconceito racial:

Sugestões de vídeos: 

Título: A negação do Brasil
Direção de Joel Zito Araújo
Rio de Janeiro, 2000, 91 min. 

Título: As filhas do vento
Direção de Joel Zito Araújo
Brasil, 2004, 85 min.
 

Título: Carolina
Direção de Jeferson De
São Paulo, 2003, 15 min. 

Título: A hora do show
Direção de Spike Lee
Estados Unidos, 2000, 136 min. 

Sugestões de músicas:

Deusa do Ébano/Intérprete: Ilê Ayê
Negro Drama/Intérprete: Racionais MCs
A carne mais barata do mercado/Intérprete: Elza Soares
O canto das três raças/Intérprete: Clara Nunes
Respeitem meus cabelos brancos/Intérprete: Chico César
Brasil com P /Intérprete: GOG
Consciência Negra/Intérprete: Ellen Oleria
Sorriso Negro/Intérprete: Dona Ivone Lara
Zumbi/Intérprete: Jorge Ben Jor
Tributo a Martin Luther King/Intérprete: Wilson Simonal
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Poetisas e poetas que escrevem sobre negritude:

Mulata exportação, de Elisa Lucinda
Encontrei minhas origens, de Oliveira Silveira
Têm gente com fome, de Solano Trindade
Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo
Poemas de Carapinha, de Cuti
Não vou mais lavar os pratos, de Cristiane Sobral

Místicas para teatro:

Utilizando-se das bases do Teatro do Oprimido criado por Augusto Boal, simular uma situação de 
discriminação racial em que as pessoas possam interpretar diversos papéis. Proponha uma troca 
de papéis em que diversas pessoas possam atuar num mesmo papel, sempre que alguém se sentir 
à vontade e tiver uma proposta diferente para reagir a estas situações.

Situação 1: Mulher negra entra em uma loja de roupas em um Shopping Popular.

Papéis: possível cliente negra; possível cliente branca; segurança; atendente; gerente.

Conflito: Mulher negra seguida dentro da loja pelo segurança sem razão aparente.

Proposta de questionamentos: Por que o segurança a segue? Como ela deve reagir? Como rea-
gem as pessoas a sua volta?

Situação 2: Mulher negra, após enviar currículo via internet e ser selecionada para uma entrevista 
para vaga de gerente de supermercado, vai a uma entrevista de emprego e é dispensada pela 
secretária de sua/seu entrevistador com a seguinte frase: “Desculpe, a vaga já foi preenchida!”. 
Entretanto, ela entrou no elevador com seu concorrente, um homem branco que observa a cena.

Papéis: possível entrevistada; secretária; entrevistadora(or); próximo candidato, um homem branco.

Conflito: Mulher negra é discriminada pela secretária de seu/sua entrevistadora/or.

Proposta de questionamentos: Por que ela é discriminada? Como ela deve reagir? Como reage o 
candidato branco?  Se for questionada, como reagiria a sua entrevistadora?

Situação 3:  Há um desfile de Beleza Negra no seu bairro onde se valorizam o cabelo black, rasta-
fári, tranças de diversos tipos, bonés, gorros, turbantes, colares, roupas coloridas, corpos diversos 
e você é a narradora. Como você apresenta para suas modelos?

Papéis: narradora; modelos; público.
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Possíveis apresentações: 

“Valorizando a tradição africana aí vem Charlyane exibindo o seu lindo turbante!”

“Resgatando a resistência negra aí vem Andressa exibindo o seu majestoso black power!”

“Simbolizando a cultura rastafári e o amor ao próximo que entre Alexandra exibindo o seu longo 
dread cuidado com óleo de copaíba!”

“Representando a luta das mães negras aí vem Dona Rosa com as guias dos seus orixás!”

Proposta: resgatar a diversidade e a beleza da negritude.

Oficina de cartazes:

Simule a demanda de uma empresa de propaganda sensibilizada pela violência racial que propõe 
uma campanha de combate ao racismo para vender um spray antirracismo91.

Suporte: Cartolina, tinta, canetinhas, revistas, cola e tesoura.

Exemplo de possíveis slogans:

“Chega de Racismo – O spray pelo direito à diferença!”

“Detefon Antirracista – O remédio para acabar com os preconceitos contra o seu cabelo! Sua Pele! 
Sua roupa! Seu sorriso!”

“Spray antirracismo – Com um click paralise o seu opressor!”

Proposta de questionamentos: 

Por que é necessário combater o racismo? 

Quem aperta o spray? Brancos ou negros? Por quê?

Informações sobre Organização de Associação de Bairro:

Link para um blog que traz informações para criar boas ações em seu bairro: <http://associacaomo-
radores.wordpress.com/associacaodemoradores/>.

91  Esse exercício foi inspirado por Rafael dos Santos Nunes. Ex-ativista do EnegreSer e mestrando em Artes Cênicas (USP).
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O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) dá orientações importantes sobre a 
cultura da cooperação, com um olhar voltado para a área empresarial: <http://www.biblioteca.sebrae.com.br/
bds/BDS.nsf/DAD2C8C4D5F6C26B8325766A005102D0/$File/NT00042C26.pdf>.

Quer estudar um pouco mais sobre movimentos sociais? Leia este texto da autora Sandra Siqueira, da 
Universidade Federal do Ceará (UFC):

<http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CFEQFjAI&url=http%3A%2F
%2Fwww.anped.org.br%2Freunioes%2F25%2Fexcedentes25%2Fsandramariamarinhosiqueirat03.
rtf&rct=j&q=movimentos%20sociais&ei=0uw4TqGrEs-_gQel3aHPBg&usg=AFQjCNH2r1bmZuRzVkP
RmaHrpRJ23DyeSA&sig2=cWw-ba7R2aiqE54isGsIDw>.

Este livro da socióloga Maria da Glória Gohn estuda os movimentos sociais de luta pela moradia, muito 
interessante para refletirmos sobre o papel da organização de bairro e dos movimentos:

<http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=UHv-LwDxA7AC&oi=fnd&pg=PA5&dq=moviment
os+sociais+urbanos&ots=kKYFnDE5VH&sig=FuzbdRYzOj6lpbB601WbMOS9Oy8#v=onepage&q=mo
vimentos%20sociais%20urbanos&f=false>.

Um vídeo muito interessante sobre o tema é este:

<http://www.youtube.com/watch?v=406ujmrth_w&feature=related>.

TEMA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E LESBOFOBIA

ANZALDÚA, G. Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo. Revista 
Estudos Feministas, Florianópolis, UFSC, v. 8, n. 1, p. 229-236, 2000.

LOURO, G. L. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 7. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1997. 

OLIVEIRA, K. L. C. Quem tiver a garganta maior vai engolir o outro: sobre violências conjugais contem-
porâneas. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004.

PENFOLD, R. B. Mas ele diz que me ama. São Paulo: Ediouro, 2006.

SWAIN, T. N. Entre a vida e a morte, o sexo. Disponível em: < http://www.intervencoesfeministas.mpb-
net.com.br/textos/tania-entre_a_vida_ea_morte.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2011. 

WOOLF, V. Um Teto Todo Seu. Trad. Vera Ribeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
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Sugestões de músicas:

Mandala/Intérprete: Ellen  Oléria. Disponível  em: <http://www.youtube.com/watch?v=fTD1mq01AJw> 

Rosas/Intéprete: Atitude Feminina. Disponível em: <http://www.youtube.com/
watch?v=0h2f6NaEOmI>

TEMA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Sugestões de sítios:

< http://www.comitenacional.org.br>

<http://www.obscriancaeadolescente.gov.br/>

<http://www.direitosdacrianca.org.br/>

<http://www.sdh.gov.br/>

<http://www.criancanoparlamento.org.br/>

<http://www.andi.org.br/>

<http://www.carinhodeverdade.org.br/>

<http://on.fb.me/faca_bonito>

<http://www.safernet.org.br>

<http://juventudecomite.blogspot.com/>

<http://twitter.com/juvcomite>

<http://twitter.com/faca_bonito>

<www.facabonito.com.br>
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Sugestões de filmes: 
Título: Cinderelas, Lobos e um Príncipe encantado 
Direção de Joel Zito Araújo
Brasil, 2008,107 min. 

Título: Nunca mais
Direção de Michael Apted
Estados Unidos, 2002, 111 min. 

Título: Baixio das Bestas
Direção de Cláudio Assis
Brasil, 2007, 80 min. 

Título: Te doy mis ojos
Direção de Icíar Bollaín
Espanha, 2003, 109 min. 

Título: A casa de Alice
Direção de Chico Teixeira
Brasil, 2007, 90 min. 

Título: Bajo Juárez
Direção de José Antonio Cordero e Alejandra Sánchez
México, 2006, 96 min. 

Título: Cidade do silêncio
Direção de Greogry Nava
Estados Unidos-Inglaterra, 2007, 112 min. 

Título: Anjos do Sol
Direção de Rudi Lagemann
Brasil, 2006, 60 min. 
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Título: Sonhos roubados
Direção de Sandra Werneck

Brasil, 2009, 90 min.

 

TEMA PATERNIDADE

Sugestões de filmes:

Título: Linha de passe 

Direção de Walter Salles e Daniela Thomas

Brasil, 2008, 108 min. 

Título: Central do Brasil

Direção de Walter Salles

Brasil, 1998, 112 min. 

Título: O céu de Suely

Direção de Karim Aïnouz

Rio de Janeiro, 2006, 88 min.

Audiência Pública – A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal 
promoveu, em 2008, audiência pública que trazia o seguinte tema:Paternidade e Solidariedade. 
Superando o não reconhecimento paterno no Brasil. Essa iniciativa pode ser inspiradora para a 
criação de atividade semelhante – uma audiência pública– com convidad@s ou com participantes 
do curso, chamando a comunidade para acompanhar. Sugestões de temas para debates: 

• o não reconhecimento paterno;

• o direito dos homens à educação não sexista (não machista) na família, na escola, na sociedade;

• o direito dos homens à saúde e aos direitos reprodutivos.
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Sociodrama – Organizar a turma em alguns grupos (3 ou 4). Convidar cada grupo a preparar e 
apresentar uma dinâmica, teatralizando situações diversas de paternidade presentes no Brasil con-
temporâneo, tais como:

• paternidades cidadãs e igualitaristas – o pai busca promover a igualdade de direitos e de 
oportunidades entre tod@s @s seus filh@s e exerce a solidariedade com a mulher-mãe; 

• paternidades patriarcais – com práticas de dominação, opressão e violência familiar; 

• paternidades ausentes – com situações de não reconhecimento paterno;

• paternidades homoafetivas – com casais masculinos cuidando de suas famílias. 

Casal homossexual adota cinco crianças em São Paulo

Link para acesso: <http://www.istoe.com.br/noticias/144750_CASAL+HOMOSSEXUAL+ADOTA+
CINCO+CRIANCAS+EM+SP/1>

Revista Isto É – 1º de julho de 2007

Autor: José Maria Tomazela 

Depois de três anos de espera, um casal homossexual de Itapetininga (SP) conseguiu na Justiça 
adotar de uma vez cinco irmãos com idade entre quatro e dez anos. As crianças, abandonadas 
pelos pais, viviam em um abrigo público municipal de Sumidouro (RJ). São duas meninas, com 4 
e 10 anos de idade, e três meninos, com idades de 7, 8 e 9 anos. O casal Leandro e Miguel – os 
sobrenomes não são divulgados para preservar a identidade das crianças – está junto há mais de 
dez anos. 

Desde que decidiu ter filhos adotivos, o casal passou a fazer contato com conselhos tutelares de 
várias cidades. Assim, chegaram aos irmãos de Sumidouro. Quando houve o primeiro contato, há 
três anos, a quinta criança ainda não estava no abrigo. A diretora do Departamento de Proteção à 
Criança e ao Adolescente do município, Gilniceia da Silva Ramos, conta que os pais biológicos são 
vivos, mas têm problemas de alcoolismo e dependência química. Os três filhos mais velhos foram 
encaminhados ao abrigo pelo Conselho Tutelar, em 2002. “Fizemos quatro tentativas de reinserção 
na família, sem sucesso”, disse.
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Finalizar a atividade promovendo, após as apresentações, debates e reflexões. 

Roda de Conversa – Em círculo, ouvir relatos de experiências ligadas a essas questões vivencia-
das diretamente pel@s participantes ou por pessoas próximas. Comentá-las. 

Perguntas sobre Criança e Adolescente

“Você é capaz de lembrar se a sua família valorizava mais o trabalho ou o estudo? O que você 
valoriza para seus filhos e filhas?”.

“Sem pensar muito, descreva as primeiras três características que lhe veem à cabeça quando você 
ouve a palavra ‘menor’. Sem pensar muito, descreva as primeiras três características que lhe veem 
a cabeça quando você ouve a palavra ‘criança’”.

“Há diferenças? Quais? Aponte três”.

“O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que embora seja muito criticada é muito impor-
tante para crianças e adolescentes. Você consegue explicar os motivos?”.

“Em sua opinião, esse texto ajudou a compreender as distintas visões sobre crianças e adolescen-
tes? Como você o reescreveria com suas próprias palavras?”.

TEMA TRABALHO DOMÉSTICO

Sugestões de filmes e programa de rádio: 

Título: Domésticas: o filme 

Direção de Fernando Meirelles e Nando Olival

Brasil, 2001, 85 min. 

Título: Como é boa nossa empregada

Direção de Ismar Porto

Brasil, 1973, 88 min. 



335

Título: Nós, mulheres, trabalhamos demais e temos direitos de menos

Coordenação e supervisão de Márcia Larangeiras, Taciana Gouveia e Vera Guedes

Recife: SOS Corpo, 2009 – Spots de Rádio 

Mais informações pelo e-mail secretaria@soscorpo.org.br ou site: <http://www.soscorpo.org.br/
Site/php/index.php?CodPagina=485&CodBanner=3>

Título: Crise Financeira – O que pensam a juventude brasileira e as trabalhadoras domésticas na 
América Latina?

Documentário produzido por jovens da periferia de Brasília com apoio do UNIFEM Brasil e Cone 
Sul (Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher) e do INESC (Instituto de Estu-
dos Socioeconômicos)

Disponível em: <http://www.unifem.org.br/005/00502001.asp?ttCD_CHAVE=25695>

Título: Trabalho Doméstico, Trabalho Decente

Documentário resultante da parceria entre a TV Brasil/Canal Integración e o UNIFEM Brasil e Cone 
Sul (Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher), por meio do Programa Regio-
nal de Gênero, Raça e Etnia desenvolvido no Brasil, Bolívia, Guatemala e Paraguai

Disponível em: <http://www.unifem.org.br/005/00502001.asp?ttCD_CHAVE=25695>

Título: Quarto de Empregada

Documentário dirigido e produzido por Luciane Ferreira de Alcântara Bonfim 

Brasil, 1995. 

Título: Babás

Documentário dirigido por Consuelo Lins

Brasil, 2010
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Sugestões de livros:

BRASIL. Realização de Estudos sobre os Impactos Socioeconômicos de uma proposta de amplia-
ção dos direitos assegurados aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas prevista na Constitui-
ção Federal. Relatório do Grupo de Trabalho. Brasília: Secretaria de Políticas para as Mulheres, 
Presidência da República, 2011.

CARVALHO, L. A luta que me faz crescer. Recife: DED: Bagaço, 2000.

OIT; SEPPIR. Trabalho Doméstico no Brasil: rumo ao reconhecimento institucional Organização 
Internacional do Trabalho. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Brasília, 2010.

RONCADOR, S. A doméstica imaginária. Título Original: Subtítulo: Literatura, Testemunhos e a 
Invenção da Empregada Doméstica no Brasil (1889-1999). Brasília: UnB/Universa, 2008.

SAFFIOTI, H. Emprego Doméstico e Capitalismo. Petrópolis: Vozes, 1978.

Sugestões de poesias: 

O quarto da empregada, de Maria Carmelita de Oliveira do Sindoméstico de Recife/PE92.
“Vem, Maria, ver, precisamos ter nossa moradia

A gente trabalha tanto, mas não serve pra viver

O quarto em que nós moramos, o problema eu vou dizer

Vem, Maria, ver, precisamos ter nossa moradia

O quarto da empregada ainda é infusão

Tem vasilhame, roupa suja, enceradeira e botijão

Vem, Maria, ver, precisamos ter nossa moradia

A mesa de passar ferro também não vai escapar

Leva lá praquele quarto junto à máquina de lavar

Vem, Maria, ver, precisamos ter nossa moradia

Se quebra um móvel em casa e não tem onde ficar

Leva lá praquele quarto que vou mandar consertar

Vem, Maria, ver, precisamos ter nossa moradia

Todos os quartos têm janelas ou ar condicionados

92  Outras poesias de trabalhadoras domésticas podem ser encontradas em: SEPPIR. Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial. Revista Projeto Trabalho Doméstico Cidadão. Brasília: SEPPIR, 2009.
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Lá no nosso quarto tem um buraco mal furado

Vem, Maria, ver, precisamos ter nossa moradia

A gente só vai dormir quando tudo arrumar

Lá naquele quarto sujo que não se pode lavar

Vem, Maria, ver, precisamos ter nossa moradia

A cama é tão estreita para mim e a babá

Junta-se pé com cabeça de outro jeito não dá

Vem, Maria, ver, precisamos ter nossa moradia

O quarto além de quente, tem sabão e detergente

Ainda tem muriçoca fazendo um sonzinho pra gente”

Morte e Vida Laudelina, de Judith Santos.
“E se são Laudelinas

Iguais em tudo na vida

Lutam com força igual

Mesma força laudelina

Que é a força com que se luta

Com cartas e faixas sempre à frente

Com política e raça antes da Constituinte

Com poesia e cantoria um pouco por dia

(de sonhos e de garra

é que a força laudelina

transforma intensamente

o que a sociedade discrimina)”
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Autores e autoras

Adriana Andrade Miranda   – Graduada em Direito pela Universidade Federal da Bahia (2003) e 
mestre em Direito pela Universidade de Brasília (UnB). Professora do curso de Direito da Universi-
dade Federal de Goiás (UFG) e foi integrante do projeto “Direitos Humanos e Gênero: Promotoras 
Legais Populares” (2005 a 2008).

Alexandre Bernardino Costa – Professor adjunto da Faculdade de Direito da UnB, foi Decano de 
Extensão da Universidade de Brasília e participou da organização de outros volumes de O Direito 
Achado na Rua.

Alinne de Lima Bonetti – Antropóloga, licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), doutora em Ciências Sociais na área estudos de gênero pela 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Atuou como assessora técnica na ONG Themis, 
Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero, entre 2000-2003. Atualmente é professora adjunta da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pesquisadora permanente do Núcleo de Estudos Interdis-
ciplinares sobre a mulher (NEIM/UFBA). 

Ana Liési Thurler – Socióloga, pesquisadora, autora de Em nome da mãe. O não reconhecimento 
paterno no Brasil (Disponível em: www.abrasco.org.br e www.editoramulheres.com.br).

Ana Paula Crossara de Resende – Diretora de Políticas Temáticas da Secretaria Nacional de Pro-
moção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República. E-mail: ana.crosara@sdh.gov.br.

Ana Paula Duque – Estudante de Direito da UnB, integrante do projeto “Direitos Humanos e Gê-
nero: Promotoras Legais Populares do DF” (desde 2011).

Antonio José do Nascimento – Secretário Nacional da Secretaria Nacional de Promoção dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. 
E-mail: antonio.ferreira@sdh.gov.br

Bistra Stefanova Apostolova – Professora Assistente da Faculdade de Direito da UnB, coordena-
dora do projeto “Direitos Humanos e Gênero: Promotoras Legais Populares” (desde 2009).
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Bruna Pinheiro de Araújo – Estudante de Antropologia da UnB e promotora legal popular.

Bruna Santos Costa – Estudante de Direito da UnB, integrante do projeto “Direitos Humanos e 
Gênero: Promotoras Legais Populares do DF” (2008 a 2010).

Carolina Grant – Estudante de Direito, integrante do Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS (GAPA), BA.

Carolina Pereira Tokarski – Mestre em Direito pela UnB, fundadora e integrante do projeto “Direi-
tos Humanos e Gênero: Promotoras Legais Populares do DF” (2005 a 2009).

Cíntia Mara Dias Custódio – Advogada, estudante de Economia da UnB, atual integrante do pro-
jeto “Direitos Humanos e Gênero: Promotoras Legais Populares do DF” (desde 2011).

Clara Cecchini do Prado – Centro Dandara de promotoras legais populares/SP. 

Cristina de Fátima Guimarães – Assistente Social e assessora técnica da Secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPIR/PR).

Danielle Martins Silva – Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
(MPDFT) e coordenadora dos Núcleos de Direitos Humanos do MPDFT.

Débora Magalhães – Militante autônoma.

Diana Melo Pereira – Advogada da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos (SMDH), inte-
grante do projeto “Direitos Humanos e Gênero: Promotoras legais Populares do DF” (desde 2010).

Elisa Estronioli – Integrante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).

Elisiane Pasini – Coordenadora Geral da Themis Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero.

Eneida Vinhaes Bello Dultra – Mestre em Direito pela UnB, trabalhou no CFEMEA Centro Femi-
nista de Estudos e Assessoria, assessora técnica na Câmara dos/as Deputados/as.
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Fabiana Gorenstein – Doutora em Direito pela UnB, trabalha no International Center for Migration 
Policy Development (ICMPD) em Viena/Áustria.

Fernanda Ferreira – Militante do Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD) e do Mo-
vimento de Educação e Cultura da Estrutural (MECE).

Flavia Bascunan Timm – Professora, psicóloga e mestre em Psicologia pela Universidade Cató-
lica de Brasília (UCB). 

Grupo Mulher Maravilha

Ivanei Dalla Costa – Integrante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).

Ivônio Barros Nunes – Militante de Direitos Humanos e educador popular.

José Geraldo de Sousa Junior – Reitor da Universidade de Brasília (2009/2012), professor doutor 
da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, do Núcleo de Estudos da Paz e Direitos Hu-
manos (NEP/CEAM/UnB), e orientador da linha “O Direito Achado na Rua”.

Judith Karine Cavalcanti Santos – Mestre em Direito pela Universidade de Brasília (UnB) e pes-
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