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RESUMO 

 

LOPES, Monique R. Feminicídio: da luta à lei. A Relação entre Movimentos Sociais e 

Dispositivos Institucionais para Mulheres no Brasil. Dissertação de Mestrado. Orientadora 

Profa. Dra. Maria Alice Nunes Costa. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Programa de 

Pós-Graduação em Sociologia e Direito (PPGSD/UFF), 2019. 

 

O objetivo dessa pesquisa consiste em analisar a relação entre fatos emblemáticos que 

envolvem assassinatos de mulheres, dispositivos internacionais de pressão - como a ONU – e 

o reconhecimento dos movimentos feministas e de mulheres, enquanto sujeitos coletivos de 

indignação e de luta pela garantia de seus direitos. Busca-se analisar a construção de 

dispositivos institucionais para a implementação de legislações voltadas para os direitos das 

mulheres, em particular em relação à violência e os assassinatos de mulheres. Este trabalho 

desenvolve uma discussão e análise sobre a relação entre a atuação dos movimentos de 

mulheres, feministas ou não, buscando compreender como incidem nos processos de 

formulação das legislações voltadas para uma vida mais justa, digna e voltadas aos seus 

interesses tanto como mulheres e/ou feministas. Trata-se de uma pesquisa exploratória com 

abordagem histórica-analítica e qualitativa; revisão bibliográfica, coleta e análise documental, 

com o objetivo de analisar sobre a atuação dos movimentos feministas e de mulheres no Brasil, 

principalmente no que tange os temas de violência contra mulher. Tema de grande importância 

para a indignação humana sobre homens que matam mulheres, na luta das mulheres pela 

equidade de gênero e contra as formas de violência. Propõe-se uma discussão sobre a relação 

entre gênero, poder e Estado nas suas interações, articulações e enfrentamentos, bem como um 

breve histórico das conquistas dos movimentos de mulheres, no período dos anos 1970 até 

2018. Faremos um debate sobre correntes teóricas, voltadas para os movimentos sociais, em 

particular de mulheres e feministas, com o objetivo de classificar e categorizar quais são os 

principais repertórios de ação de mulheres e de mulheres feministas, enfatizando as pautas e 

agendas desses movimentos, e quais deles reverberaram para o âmbito da consolidação das Leis 

que respaldam os direitos das mulheres. Almeja-se com a pesquisa, discutir o processo de 

articulação de diferentes movimentos que representam a luta das mulheres e de mulheres 

feministas por direitos. Portanto, essa pesquisa versa sobre as teorias analíticas e a participação 

das mulheres na produção de legislações visando contribuir para a compreensão de como essa 

articulação em movimento faz com que sejam discutidas, articuladas e implantadas legislações 

que contribuam para a construção e garantia de direitos para as mulheres.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Feminismo, direitos das mulheres, movimentos sociais, violência 

contra mulheres e direitos das mulheres   
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ABSTRACT 

LOPES, Monique R. Feminicide: from the fight to the law. The Relationship Between Social 

Movements and Institutional Devices for Women in Brazil. Masters dissertation. Advisor Dr. 

Maria Alice Nunes Costa. Niterói: Fluminense Federal University, Postgraduate Program in 

Sociology and Law (PPGSD / UFF), 2019. 

 

The purpose of this research is to analyze the relationship between emblematic facts involving 

the murders of women, international pressure devices - such as the UN - and the recognition of 

feminist and women's movements as collective subjects of indignation and struggle to guarantee 

their rights. The aim is to analyze the construction of institutional arrangements for the 

implementation of legislation focused on women's rights, particularly in relation to violence 

and the murders of women. This paper develops a discussion and analysis on the relationship 

between the performance of women's movements, feminist or not, seeking to understand how 

they affect the processes of formulation of legislation aimed at a fairer life, dignified and 

focused on their interests as women and / or feminists. It is an exploratory research with 

historical-analytical and qualitative approach; bibliographic review, collection and 

documentary analysis, with the objective of analyzing about the actions of feminist and 

women's movements in Brazil, especially regarding the themes of violence against women. A 

theme of great importance for human indignation over men who kill women, in women's 

struggle for gender equity and against what forms of violence. It is proposed a discussion about 

the relationship between gender, power and state in their interactions, articulations and 

confrontations, as well as a brief history of the achievements of women's movements from 1970 

to 2018. We will discuss the theoretical currents, focused on social movements, particularly 

women and feminists, in order to classify and categorize the main repertoires of action by 

women and feminist women, emphasizing the agendas and agendas of these movements, and 

which reverberate to the scope of consolidation. Laws that support women's rights. The research 

aims to discuss the process of articulation of different movements that represent the struggle of 

women and feminist women for rights. Therefore, this research deals with the analytical 

theories and the participation of women in the production of legislations aiming to contribute 

to the comprehension of how this articulation in movement causes the discussion, articulation 

and implantation of laws that contribute to the construction and guarantee of rights for women.  

 

KEYWORDS: Feminism, women's rights, social movements, legislation for women and 

public policies. 
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I-INTRODUÇÃO 

 

1.1. O Tema e o Objeto de Pesquisa 

 

O tema norteador desta pesquisa se concentra nas trajetórias dos movimentos feministas 

no Brasil, no período que tange o processo de redemocratização, do final dos anos setenta até 

os dias atuais. Pretendemos analisar os impactos de tal trajetória, na aprovação de dispositivos 

jurídicos direcionados a políticas públicas para mulheres.  

A história do movimento feminista está em constante construção. Sabemos que a 

história é analisada não mais em um aspecto autorreferencial, “mas em função do respeito ou 

do desprezo com que os direitos humanos são tratados” (TOURAINE, 2011, p. 27). Esse 

construir a história nos parece algo peculiar entre as mulheres. A percepção das mulheres em 

relação às suas histórias de lutas cotidianas, parecem não se assentar em localizar ou engessar 

suas práticas em uma determinada etapa da história. Parece-nos sempre um devir a ser. No 

trabalho empírico de Touraine, é possível observar que as mulheres avaliam sua situação na 

hora presente, não como etapa histórica de um contínuo. Conta-nos Touraine: 

  

[a]s mulheres que ouvimos não falavam nem de progresso nem de retrocesso, ao passo 

que os homens, e por consequência os discursos que eles detêm, quase sempre falam 

de progresso ou retrocesso, mesmo quando se inquietam com as ameaças que pesam 

sobre um desenvolvimento durável (2011, p. 72). 

 

 Dessa maneira, percebe-se o gênero como ato fundador da identidade da mulher. É pela 

sexualidade que a mulher começa a se construir e a se avaliar. A sexualidade, enquanto desejo 

como fim em si mesmo, está radicada no sujeito; diferente da ideia de libertação ou de 

progresso, que estão radicadas na história enquanto plano evolutivo ou evolucionário. A 

observação de Touraine é precisa e contundente quando afirma que, colocar a sexualidade sob 

foco, significa passar da narrativa coletivizante para a narrativa individual. Essa interpretação 

parece ser difícil de vermos expressa nos homens, posto que sempre tiveram sua voz ouvida no 

cenário público, lócus no qual, ainda que soe ensurdecedora a ausência de mais vozes 

femininas, expõe um cenário que revela muito sobre a falta de representatividade feminina em 

espaços públicos assim como a defesa de suas pautas.  

Nesse sentido pretendemos apresentar a reflexão de algumas autoras feministas e 

autores que questionam a lógica imposta pelo Estado e o Direito como coerção social, bem 

como que reflitam sobre o sistema jurídico ser um instrumento que reforce a dominação 

masculina e analisem quais as repercussões das práticas e construções sociais, a partir disso. 
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Analisando epistemologicamente a palavra Direito, proveniente do latim directum, cujo 

significado remete a retidão, adequação, certo, correto, um conjunto de normas imposto pelo 

Estado, o questionamento que nos atravessa é: o Direito, como sistema institucionalizado de 

regras e princípios, que tem por função principal regular normativamente o “dever-ser” da 

sociedade, é um instrumento de dominação ou de emancipação?  

Juridicamente, o artigo 5º da Carta Constitucional brasileira estabelece igualdade entre 

mulheres e homens. Tendo o quadro de dominação e desejo de emancipação, lançamos mão de 

teorias sociais, políticas e atos institucionais para discutir essa dinâmica. 

A questão posta é pensada a partir de argumentos coletados por autoras e autores que 

mobilizam conceitos da sociedade do discurso, da sociologia das vivências e do feminismo. 

Tentaremos assim, confrontar essas bases teóricas com exemplos de atos institucionais, como 

legislação e jurisprudência. 

A questão da assimetria e neutralização do Direito é colocada em pauta quando Judith 

Butler questiona a legislação norte-americana que incentiva e intensifica a liberdade de 

produção de pornografia violenta tendo mulheres como ‘protagonistas’, mas que impede que 

mulheres possam ter total domínio sobre suas escolhas reprodutivas. Colocando em perspectiva 

a vivência brasileira, podemos refletir sobre normativas de saúde em que as mulheres são 

coagidas, se não proibidas, de abortar ou de realizar o procedimento de laqueadura tubária 

(“ligar trompas”), que é um procedimento contraceptivo.  

A normativa do SUS, na Lei nº 9.263/1996, nos parágrafos 1º e 2º, estabelece que a 

mulher tem o direito de realizar a cirurgia para esterilização, desde que maior de vinte e cinco 

anos de idade, ou pelo menos, com dois filhos vivos e, se em convivência conjugal, com o 

consentimento do marido. Ou seja, uma determinação do Estado e que não coloca a vontade da 

mulher e os direitos reprodutivos sobre seu corpo como prioridade. 

Os incentivos institucionais são extremamente importantes, justamente para 

funcionarem como motor auxiliar na máquina de luta por direitos. O feminismo busca a 

construção de uma ética pessoal e interpessoal; noutros termos, o que se busca é o fundamento 

de uma ética que reflita no modo que alguém se relaciona consigo mesmo e com os demais, 

bem como com as instituições que normatizam e distribuem o discurso hegemônico. Essa 

relação repercutirá na “orientação moral” e, consequentemente, na “concepção de direitos” que 

conformam o tecido social (TOURAINE, 2011, p.73). 

Sobre o enquadramento político e institucional do problema de pesquisa, partimos da 

análise dentro de um sistema que considera o Estado Democrático de Direito como moldura. 

Sobre a forma de conquistas desses direitos, Touraine pondera que “a ideia de sujeito implica 
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a ideia de direitos, a ideia de direitos implica a democracia definida como governo da lei a 

serviço dos direitos que são firmados e definidos pelos atores e pelos movimentos sociais que 

falam em nome dos sujeitos (...)” (TOURAINE, 2011, p. 29). Isto é, “sempre concluímos que 

democracia e revolução são opostas. A democracia não existe a não ser quando os direitos dos 

indivíduos e dos atores podem ser defendidos dentro de um quadro institucional, isto é, pela lei. 

Mas o ser de direito não é um produto da democracia, ele é sua condição” (TOURAINE, 2011, 

p. 30). Então, a democracia parece ser condição institucional importante para essa luta. A 

amarração entre Democracia e Direito é novamente trazida à tensão (HABERMAS, 2003). 

Nesse enquadramento teórico, tentamos deixar assentado que pretendemos analisar o 

discurso produzido na sociedade e nas instituições e como as mulheres têm se articulado ou 

podem se articular para serem ouvidas e modificarem o que tem sido produzido em termos de 

cultura social e práticas institucionais. Nesse sentido o marco teórico se delineia a partir de 

estudos que enfatizam especialmente a relação entre os movimentos feministas e o Estado. 

A inquietação com uma ordem social que se preocupe em desenvolver e garantir uma 

qualidade de vida melhor para mulheres e que não reforce ou crie injustiças contra elas fez com 

que muitas autoras, como Sônia Alvarez, Saffiote, Marlise Matos, entre outras se debruçassem 

sobre o tema da implicação da teoria feminista como os problemas enfrentados pelas mulheres 

tanto no âmbito público como no privado.  

Nesse sentido, ainda que se utilize autoras e autores clássicos Feministas, da análise do 

discurso e pós-estruturalistas, propomos um caminhar que busque analisar como as diversas 

questões levantadas foram construídas na América Latina como um todo, especificamente no 

Brasil. Dando assim prioridade a uma teoria feminista que articule o debate a respeito da 

reformulação do Estado contemporâneo numa discussão a respeito do “feminismo Estatal” que 

se articule entre Estado e Movimentos feministas principalmente nesse período de quarta onda. 

(MATOS, M, 2014). 

Dessa maneira, pretende-se explorar também o trabalho de Maria da Glória Gohn em 

sua vasta obra sobre os movimentos sociais no Brasil e sua articulação com o Estado e sociedade 

civil. 

 O feminismo alvitra um projeto de sociedade alternativa e coloca como objetivo a 

eliminação, ou ao menos uma transformação da ordem patriarcal e de seu poder regulador, em 

nome de princípios de igualdade, de equidade e de justiça social entre homens e mulheres. Os 

movimentos feministas reúnem um conjunto de discursos e práticas que dão prioridade à luta 

das mulheres para denunciar a desigualdade de gênero (DESCARRIES, 2002).  
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A incorporação das temáticas dos movimentos feministas nas instâncias governamentais 

conforme Alvarez (2000) ressalta a necessidade de “inventar novas formas de fazer política” 

para promover mudanças que visam garantir a igualdade de oportunidades para as mulheres. 

Nesse sentido as atuações desses movimentos mostram uma configuração particular das 

relações entre Estado e sociedade civil. O foco da discussão recai sobre as articulações dos 

movimentos feministas com o Estado para a incorporação das suas temáticas. 

As lutas das mulheres para se constituírem como sujeitos históricos datam de muitos 

séculos, mas foi com o feminismo que elas ganharam uma visibilidade pública de um coletivo. 

Assim no mundo ocidental tem sido classificado em três grandes ondas ou fases.1 Na qual a 

primeira (séc. XVIII, XIX e início do XX) corresponde à luta pelo reconhecimento legal da 

igualdade de direitos, frisa-se voto, trabalho, entre outros. A segunda, correspondente aos anos 

1960 e 1980, quando a preocupação foi direcionada aos costumes, a sexualidade, a violência 

contra as mulheres.  

A terceira onda que começou nos anos finais da década de 1980 na qual ênfase foi dada 

a libertação da sexualidade e o papel das mulheres enquanto sujeitos de transformações 

culturais e seu reconhecimento foi mais consolidado. (GOHN, 2010, p. 138). E atualmente 

temos em curso a quarta onda, que a partir dos anos 2000, como afirma Marlise Mattos (2014) 

organizou um novo formato podendo ser analisado como um “movimento multimodal de 

mulheres ou que parte de diferentes "comunidades de políticas de gênero’”. Heloísa Buarque 

de Holanda (2018) em “Explosão Feminista” analisa que principalmente por volta de 2015 vem 

acontecendo uma última tomada na luta das mulheres que além de marchas e protestos conta 

hoje com apoio fundamental e categórico das redes que possui um papel estratégico e central 

nas marchas feministas por ser hoje o principal fator de mobilização política e popularização 

da militância. 

O problema da pesquisa e sua relevância estão calcados na questão de a sociedade 

brasileira estar estruturada de forma piramidal, marcada fortemente por desigualdades. Para 

refletir sobre essa questão, devemos levar em consideração as suas multidimensões (gênero, 

sexualidades, raça/etnia, classe social, geração...), compreendendo-as enquanto fenômenos que 

 
1 Vale ressaltar a existência de críticas em relação ao termo e ideia de “onda”. Para algumas vertentes do feminismo 

o termo pode gerar uma percepção linear das lutas feministas no tempo e no espaço, uma lógica “etapista” ou 

mesmo evolucionária, como se as demandas fossem progredindo e sendo resolvidas à medida que se passa de uma 

onda para outra. Ou que essa classificação é baseada num feminismo branco hegemônico nomeadamente dos 

países nortistas e assim não contemplam outras lutas caras por exemplo ao feminismo decolonial. Nesse sentido 

tais termos necessitam ser ponderados, tendo em vista que há alguns temas permanentes e atuais que atravessam 

o movimento feminista desde suas origens, tal como a violência contra a mulher ou a sub-representação da mulher 

nos espaços de poder, por exemplo, questões não equacionadas ainda nos dias hoje. Dessa maneira o uso do termo 

“dimensões” vem sendo mais utilizado. 
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estruturam as relações sociais. Em muitos países mundo e especificamente no Brasil as 

mulheres vivenciam uma desvantagem sistemática em relação aos homens no que tange fatores 

como socioeconômicos.  

No caminhar das atuações dos movimentos feministas e de mulheres e de suas das 

articulações com Estado e sociedade civil analisaremos a incorporação então de uma temática 

especifica. Até bem pouco tempo considerado crime passional, fez e faz vítimas em números 

alarmantes no Brasil e no Mundo. Abordaremos o ápice da violência contra mulher, que na 

maioria das vezes ocorre depois da incidência de outros tipos como a violência psicológica, 

sexual, moral, patrimonial e física. Em ciclos que oscilam entre pseudo-calmarias e falsas 

promessas. (HIRATA, 2000). 

Trataremos então de um tipo próprio de violência, que precisou de um tipo específico de 

tipificação penal. E que foi sancionada no Brasil somente no ano de 2015. Sendo um tipo de 

violência que atinge mulheres ricas e pobres, que perpassa por vários tipos de etnias e religiões, 

que alcança mulheres com ou sem instrução, apesar de quando a vítima depende 

financeiramente do agressor se tornar muito mais difícil romper com o ciclo de violência. 

(ibidem). Desta forma abordaremos o Feminicídio a partir seu conceito enquanto crime e numa 

lógica histórica inversa, ou seja, que parte do advento da lei em si numa digressão dos fatos 

históricos e sociais que culminaram para que ela fosse efetivada no Brasil. 

Refletir sobre a categoria gênero é extremamente importante para a discussão da 

igualdade no contexto da sociedade como um todo. A atuação dos movimentos feministas e de 

mulheres no Brasil tem sido de grande importância na consolidação e garantia dos direitos das 

mulheres e na luta pela equidade de gênero. Nas últimas décadas, a atuação desses movimentos 

foi fundamental para a formulação, implantação e implementação de políticas públicas de 

gênero no país, nos diferentes níveis de governo (municipal, estadual e federal) e nos vários 

campos das políticas, dentre as quais: a assistência, a saúde, a educação e a violência. 

 Nesse sentido, o presente trabalho busca identificar como esses movimentos tem se 

articulado, isolada e conjuntamente, para vocalizar as pautas das mulheres, pautas comuns e 

específicas como no caso das transversalidades e interseccionalidades mulheres brancas, 

mulheres negras, mulheres campesinas, mulheres transexuais e etc. No espaço público e como 

a institucionalidade tem lidado com essas demandas.  

O feminismo como movimento coletivo de lutas de mulheres se manifesta como tal, na 

segunda metade do século XIX. Estas lutas baseiam-se no reconhecimento das mulheres 

enquanto oprimidas. Sendo essas relações construídas e não calcadas na natureza são, portanto, 

passíveis de transformação. Nesse sentido, a reivindicação política do feminismo emerge de 
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um novo conceito dos direitos universais, amparando-se nas teorias dos direitos dos cidadãos 

que são resultados das revoluções americana e francesa (HIRATA, 2000). 

Os resultados e avanços nos cenários sociais, político e cultural vieram em quase todo 

mundo, inclusive no Brasil. Nas últimas décadas mulheres em movimento e também 

individualmente criaram um novo discurso. Desconstruindo limites mostraram que os 

problemas que derivam das relações de gênero devem ser considerados públicos e objetos de 

políticas, incorporando a perspectiva de gênero na ação do Estado e nas instituições privadas. 

Nessa esteira de lutas, conquistas e desafios enfrentados pelos movimentos feministas 

no que tange principalmente o período do final da ditadura militar, a nova constituinte, a 

redemocratização e nos dias atuais, a atuação dessas mulheres foi de fundamental importância. 

Essas transformações estruturais, somadas ao esforço já realizado pelos movimentos feministas 

e de mulheres, tornaram ilegítimas as assimetrias artificiais entre homens e mulheres e criaram 

uma base sólida para a construção social, edificada e sustentada na justiça e nos direitos 

humanos (BLAY; AVELAR, 2017). 

 

1.2-Formulação da questão-problema: 

 

O intuito deste trabalho é compreender como se desenvolveu a trajetória histórica das 

pautas e as demandas dos movimentos feministas e de mulheres no Brasil, a partir do final dos 

anos setenta, do século XX até 2017. Pretendemos analisar quais destas pautas se concretizaram 

em políticas públicas e direitos para as mulheres. Nesse sentido, esta pesquisa pretende analisar 

como ocorre esse processo histórico de efetivação de direitos; e, quais as principais 

dificuldades, encontradas pelos movimentos feministas e de mulheres, para conseguirem 

concretizar seus pleitos. 

Dessa forma a pergunta que surge é: como se deu a trajetória histórica, política e 

social para o surgimento da Lei do Feminicídio no Brasil? Focamos o nosso olhar a partir 

dos anos setenta do século XX, na medida em que a partir desses anos – no mundo e no Brasil, 

ocorreram vários acontecimentos econômicos e políticos significativos, tais como: as 

manifestações culturais de 1968; a crise do Petróleo; a crise fiscal do Estado; e, em particular, 

o movimento de “distenção” das ditaduras militares na América Latina e no Sul da Europa. É, 

neste período, que começa a ocorrer a abertura democrática no Brasil, contra o contexto de 

repressões e violências da ditadura Militar e a Reforma do Estado. Iremos observar, nessa 

trajetória histórica e política, os movimentos sociais mais emblemáticos e com maior 
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repercussão social que, em certa medida, influenciaram no processo de questionamento sobre 

a violência cometida por homens, contra as mulheres. 

 

1.3-Estrutura da Dissertação 

A pesquisa será constituída por quatro capítulos. No primeiro capítulo é abordado a 

relação entre os movimentos sociais feministas e de mulheres e sua articulação com o Estado 

bem como uma revisão de correntes teóricas que analisam os movimentos sociais a partir de 

processo de redemocratização, desde o final dos anos 1970. Em outras palavras, buscaremos 

compreender se esses movimentos sociais feministas e de mulheres se articulam, também, em 

direção à observância das leis, para que seus direitos conquistados, não sofram retrocessos, com 

as mudanças que acontecem com a troca de governos no Brasil. Além de uma preocupação em 

se atentar também a relação gênero, violência e patriarcado. 

O segundo capítulo aborda sobre o tema da violência contra mulher. Assim o tema do 

feminicídio e a importância de sua discussão e abordagem são apresentados. Nesse sentido 

partimos do advento da Lei 13.104 de 2015 (Lei do Feminicídio) para retroagirmos na análise 

de fatos emblemáticos e da atuação de movimentos feministas e de mulheres que desde o final 

da década de 1970 atuaram na referida causa. Dessa maneira há uma análise do movimento 

“Quem ama não mata” que se desencadeou com o assassinato de Ângela Diniz em 1976, luta 

dos movimentos de mulheres e do SOS mulher no combate a violência doméstica e ainda uma 

análise sociológica- jurídica à luz da teoria feminista do direito sobre a Lei do Feminicídio. 

No terceiro capítulo temos uma investigação feita numa análise por décadas a partir da 

final década 1970 até o ano de 2018. Perpassamos assim pela atuação da ONU e da conjuntura 

internacional de expansão de direitos das mulheres. Pela conjuntura nacional dos anos 1980 

onde temos o advento da carta das mulheres à constituinte e de toda união que esse fato 

representou para a luta de igualdade de direitos das mulheres no Brasil. No que se refere aos 

anos 1990 abordamos as mudanças e reformas no Estado que culmina na criação das ONGs no 

lugar de movimentos sociais e o impacto atuação e garantia dos direitos das mulheres. No que 

tange aos anos 2000 exploramos a atuação dos movimentos de mulheres e a criação da Lei 

11.340/06 (Lei Maria da Penha) como principal meio legal no combate a violência doméstica 

contra a mulher. 

 No quarto e último capítulo é feito um balanço sobre essas forças que agem e 

impulsionam a criação de leis para mulheres no Brasil. Se de um lado temos interações de 

movimentos sociais, movimentos feministas e de mulheres atuando em uma ação coletiva 

organizada, uma luta, um campo de disputa, um lugar de discussão, de aprendizado e de trocas, 
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de outro temos o constrangimento de organismos internacionais, tais como a ONU, a OIT e o 

Banco Mundial. As mudanças quando acontecem nessa trama de direitos a serem conquistados 

são uma atuação mútua entre o constrangimento internacional e pressão da sociedade e 

movimentos? Por fim, é feito ainda um estudo sobre o recente conceito de Feminicídio político 

e o caso ainda sem solução da morte da vereadora Marielle Franco brutalmente assassinada no 

ano de 2018. 

 

 

1.4-Justificativa e Relevância:  

 

O problema da pesquisa e sua relevância estão calcados na questão de a sociedade 

brasileira estar estruturada de forma piramidal, marcada fortemente pela desigualdade social. 

Para refletir sobre essa questão, devemos levar em consideração suas multidimensões, tais 

como: gênero, sexualidades, raça/etnia, classe social, geração, dentre outras. Compreendemos 

estas dimensões enquanto fenômenos que estruturam relações sociais e apresentam suas 

peculiaridades. No mundo e, especificamente, no Brasil as mulheres vivenciam uma 

desvantagem sistemática em relação aos homens em muitos os indicadores sociais e 

econômicos.  

Refletir sobre a categoria gênero é extremamente importante para a discussão da 

igualdade no contexto da sociedade como um todo. A atuação dos movimentos feministas e de 

mulheres no Brasil tem sido de grande importância na consolidação e garantia dos direitos das 

mulheres e na luta pela equidade de gênero. Nas últimas décadas, a atuação desses movimentos 

foi fundamental para a formulação, implantação e implementação de políticas públicas de 

gênero no país, nos diferentes níveis de governo (municipal, estadual e federal) e nos vários 

campos das políticas, dentre as quais: a assistência, a saúde, a educação e a violência. Contudo, 

para fins desse trabalho nos dedicaremos às demandas de reivindicações relacionadas às 

questões típicas de violência contra mulher. 

Consideramos importante para essa pesquisa analisar e mencionar o olhar de quem a 

realiza: uma mulher jovem, do interior de Minas Gerais, feminista, professora do chão da escola 

pública, historiadora e acadêmica em direito. Que sempre acreditou nas vias interdisciplinares 

de mudança, sendo via educação, via legislativa, via vivência nos movimentos que acreditam e 

clamam por um mundo mais justo e igualitário. 

Assim sendo, esse estudo traduz um olhar de quem ocupa um lugar privilegiado de 

estudante de pós-graduação numa Universidade Federal no sudeste do país. De uma mulher 
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jovem que cresceu numa conjuntura de última onda, que viu acontecer conquistas muito 

importantes para a melhoria da vida das mulheres como a lei Maria da Penha, que viu a primeira 

mulher se eleger presidente no Brasil e também ser retirada do poder numa conjuntura misógina 

e com violências sexistas por diversos lados. Que viu em 2015 um levante de vozes, protestos 

e marchas no Brasil inteiro se levantando contra o projeto de lei 5069/2013 que dificulta o 

acesso das vítimas de estupro ao aborto legal. Que viu Marielle Franco vereadora do Rio de 

Janeiro, mulher negra, lésbica, feminista e periférica ser brutalmente assassinada por sua luta e 

militância a favor dos direitos humanos, mais especificadamente dos direitos das mulheres, das 

pautas cotidianas como creches, dos direitos LGBTS, e das minorias como um todo.  

Que viu as grandes movimentações de mulheres em protestos e marchas articuladas 

como nas do 8M, que observa crescer cada vez mais a popularização dos movimentos 

feministas nas redes, na academia, no ensino secundário.Que mesmo frente aos retrocessos que 

em relação aos direitos das mulheres que vem sendo sofridos desde a retirada de Dilma Roussef 

do poder, da extinção da Secretária das Mulheres (SPM) com posição de Ministério no governo 

Temer até o presente momento de governo em que vemos inúmeros direitos já conquistados 

serem ameaçados, com pautas que desconsideram as lutas feministas em que o medo de um 

retorno de esperança por dias melhores cheguem, fiquem tão distante. 

Meu olhar, portanto, é fruto de quem percebe nas lutas coletivas das mulheres uma 

potência de aglutinação de forças, de troca de experiências, de vivências e de visibilidade e que 

nesse sentido contribuem para a construção e posicionamentos frente aos direitos das mulheres. 

 

CAPÍTULO 1: MULHERES EM MOVIMENTO: ARTICULAÇÕES ENTRE 

MOVIMENTOS SOCIAIS, SOCIEDADE CIVIL E O ESTADO 

 

1.1Os movimentos sociais, ações coletivas e a articulação com o Estado 

 

O que é um movimento social? Várias escolas se debruçaram para traçar explicações 

acerca dos movimentos sociais e ações coletivas no mundo. Ele pode ser uma ação coletiva 

organizada, definida e provocada por um conflito social central inserido num campo cultural. 

Assim um movimento social é uma luta em torno de um modo de utilização social dos recursos 

econômicos, técnicos, culturais ou outros que são valorizados pelos campos em disputa 

(TOURAINE, 2010).  

Nesse sentido, de acordo com essa perspectiva mais cultural dos movimentos sociais, 

refletida principalmente a partir da década de 1960, o pensamento e ações das mulheres atuais 
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questionam muito mais do que a partilha de bens, ou busca de igualdades; é uma questão muito 

maior do que se levantar contra o poder masculino e as instituições. É uma busca por novas 

formas de liberdade. Assim, essa vertente enxerga o movimento de mulheres como mais que 

um movimento social, são “atrizes da transformação do campo cultural e exercem um papel 

muito mais importante do que a maioria da população acredita” (TOURAINE, 2010, p. 109).  

 Apesar deste trabalho estar mais inclinado a essa abordagem mais culturalista, faz-se 

necessário perpassarmos pelas correntes anteriores. Dessa forma, começaremos abordando a 

corrente clássica norte americana, que predominou até aproximadamente os anos 1960 e foi de 

extrema importância. Seus estudos importam também para analisar como os olhares vão 

mudando para além da memória e se transformando ao longo do tempo.  

De acordo com GOHN (1997) essa abordagem clássica não é hegemônica, dividindo-

se em diferentes fases e escolas. No paradigma clássico os movimentos sociais ocorriam por 

insatisfações que geravam reivindicações. Nesse sentido, considerada um comportamento não 

racional, era considerado um produto de tensões sociais. Assim, não teriam os movimentos 

sociais capacidade de alterar o sistema já que eram explosões aleatórias. 

Cinco grandes escolas ou correntes teóricas sobre ação coletiva vigoraram até esse 

momento (GOHN, 1997, p. 25), a saber, a Escola de Chicago com a primeira teoria sobre os 

movimentos sociais, nos trabalhos de Blumer (1949); nos anos 40 e 50 a teoria que considerava 

os movimentos antimodernos e não racionais tendo como Eric Fromn um de seus principais 

expoentes; posteriormente uma terceira corrente baseada na compreensão dos paradigmas 

marxistas de que os movimentos sociais articulavam a problemática das classes sociais às 

relações de produção; a quarta corrente articula entre a Escola e Chicago e a teoria da ação 

social de Parsons. Nela os movimentos sociais são, portanto, características de sociedades em 

procedimento de mudança, portanto desorganizadas e pôr fim a quinta teoria chamada 

organizacional-institucional que teve forte influência na substituição dos modelos clássicos e 

acendeu caminho para as teorias contemporâneas como as transformações que se daria na 

Teoria da Mobilização dos Recursos a partir dos anos 1960. 

 

1.2. Questionamento do paradigma tradicional: A Teoria da Mobilização do Recursos 

Nesse novo cenário de mudanças ocorridas na sociedade a partir dos anos 1960 

ampliaram-se e pluralizaram-se as formas de ação coletiva, colocando em cena novos 

movimentos sociais, dentre os quais os movimentos feministas, pacifista, de direitos humanos 

e ambientais.  
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Como indica Alonso (2009), o quadro de mobilizações daquele período se deu 

predominantemente fora de instituições políticas, coordenadas e protagonizadas por diferentes 

sujeitos que levantavam bandeiras que iam além da redistribuição de recursos ou conflitos 

baseados em classe, demandando, também, a afirmação da diversidade e de estilos de vida, 

mudanças sociais e culturais.  

Apresentaram-se assim, novas abordagens e desenvolvimentos teóricos tendo em vista 

compreender estes fenômenos. As formas pelas quais os movimentos sociais têm sido 

abordados pelas principais correntes teóricas a partir das últimas décadas do século anterior 

constituem o tema deste capítulo. A partir da análise de diferentes perspectivas, destacam-se as 

possibilidades de sua relação com o Estado, tendo em vista sua incidência ou influência nas 

políticas públicas, ponto que tem recebido relativamente pouca atenção na literatura da área.  A 

própria noção de movimentos sociais não estabelece uma concepção única na literatura, mas 

tem sido empregada de forma líquida e pouco específica.  

 A despeito das diferenças entre as abordagens se constituem elementos chave na 

caracterização dos movimentos sociais sua natureza coletiva, seu caráter primariamente 

informal e extra institucional, bem como têm sido associados à expressão de conflitos sociais e 

aos horizontes de mudança social (ALONSO, 2009; GOHN, 2008; DELLA PORTA; DIANNI, 

1999). Nessa linha, em busca de uma caracterização que encampasse elementos das diferentes 

correntes, Della Porta e Dianni (1999, p. 165) consideram os movimentos sociais como redes 

de interações informais entre uma pluralidade de indivíduos, grupos e/ou organizações 

engajadas em confronto político ou baseadas em elementos culturais e identidades coletivas 

compartilhadas. 

Assim, a (TRM) se estrutura na explicação dos processos das mobilizações coletivas de 

início a partir da perspectiva da sociologia das organizações, enfatizando numa visão micro-

organizacional, as dimensões de racionalidade e de estratégia dos movimentos. Desta forma, 

rompe com as perspectivas tradicionais que tinham como foco explicativo das ações coletivas, 

o comportamento irracional das massas, associado à noção de patologia social e quebra de 

ordem vigente (GOHN, 1997).  A TMR teve como principais precursores McCarthy e Zald.  

Em linhas gerais, abarcava que as decisões que levavam os atores a agir seriam resultado 

de um cálculo racional entre custos e benefícios, e a ação coletiva - associada às contribuições 

de Mancur Olson4 (1965) -, só se desenvolveria através da existência de recursos materiais, 

financeiros, humanos e da coordenação entre indivíduos, tendo como sua base organizacional 

as associações e estruturas comunitárias preexistentes (ALONSO, 2009). O surgimento dos 
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movimentos se daria perante a sua capacidade de mobilização de recursos e escolhas 

estratégicas tendo em vista a influência na vida política e a realização de seus objetivos. 

Nessa perspectiva, os movimentos sociais são considerados como grupos de interesses 

e enquanto tais, “vistos como organizações e analisados sob a ótica da burocracia de uma 

instituição” (GOHN, 1997, p. 50).  

Nessa linha, a TMR considera a burocratização dos movimentos sociais como 

inevitável. Assim, quanto mais se consolidassem, criariam normas, hierarquias internas, 

especialização dos membros e, para se sustentarem, deveriam vencer a concorrência entre 

vários movimentos que surgiriam em torno de um mesmo tema, competindo pelas mesmas 

fontes de recursos e oportunidades.  

 De acordo com Gohn (1997, p. 51), nessa corrente, o protesto político passou a ser visto 

como um recurso como outro qualquer, que poderia ser trocado no mercado de bens políticos 

por atores que agem racionalmente, segundo cálculos de custos e benefícios das ações. A 

perspectiva então, se pauta numa visão econômica, baseada numa lógica racional e estratégica 

de interação entre os indivíduos, calcada pela teoria do utilitarismo.  

 Ainda segundo a autora, McCarthy e Zald (1977) utilizaram metáforas avançadas do 

capitalismo burocratizado para descrever as relações entre movimentos e grupos de interesses, 

bem como suas relações com outras parcelas da sociedade. Uma das categorias trabalhadas foi 

“organização de movimentos sociais”, no sentido de que estes seriam estimulados não só por 

interesses de seus membros, como também pelo de outros atores, ligados ao governo ou outras 

organizações, que se interessasse em promover as demandas do movimento ou que ganhariam 

algo com elas.  Os líderes de um movimento seriam então, seus organizadores, considerados 

gerentes ou administradores de um grupo de interesses. 

Ao desconsiderar a dimensão de luta social, era como se as motivações para ação 

coletiva fossem somente as oportunidades e recursos disponíveis, insistindo sobre a 

racionalidade instrumental e estratégica da ação coletiva. Não eram enfatizados os princípios, 

normas, crenças, valores, projetos e identidade dos grupos sociais analisados, o contexto social 

e político, bem como o papel do Estado na sociedade em geral, e junto aos movimentos sociais 

em particular, além das possibilidades de institucionalização das demandas dos movimentos e 

efeitos sobre o sistema político como um todo (GOHN, 1997).  

Uma das críticas à TMR foi realizada por Mayer (1992 apud GOHN, 1997, p.58), que 

dentre suas análises, evidenciou que as categorias desenvolvidas por esta teoria para a 

interpretação dos movimentos sociais, se aplicada a outros contextos históricos, mostravam-se 

inadequadas, pelo fato de que alguns movimentos não aparentam ser dirigidos necessariamente 
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por tais racionalidades estratégicas, ao exemplo dos movimentos ecológicos, de mulheres ou os 

movimentos que lutam pela igualdade racial que possuem, dentre outras características, “um 

sistema de crenças e ideologias que desempenham um papel importante no processo de 

mobilização” e que não se encaixam na imagem construída pela TMR. 

Em síntese, os movimentos sociais surgiriam quando se estruturaram oportunidades 

políticas para as ações coletivas. De acordo com Gohn (1997, p.78), as oportunidades políticas, 

os símbolos e códigos construídos no processo de mobilização, são vistos por esta abordagem 

como recursos, instrumentos e meios para determinados fins, num ambiente onde se teriam 

oportunidades e constrangimentos. Nesse sentido, destaca que a lógica da racionalidade dos 

atores em suas ações não foi abandonada, mas inserida em um campo de disputas com variáveis 

mais amplas do que simplesmente a racionalidade econômica, como enfatizado pela TMR, 

considerando, inclusive, que a objetividade das ações contém também a subjetividade dos 

indivíduos (ALONSO, 2009, p. 55). 

 

1.3. Corrente identitária cultural e o paradigma sobre os Movimentos Sociais 

Almejando uma concepção além das teorias utilitaristas nasce na Europa a Nova Teoria 

dos Movimentos Sociais.  Essa corrente culturalista-identitária perpassa por influências de 

Hegel e Kant, além de Foucault, Habermas, Arent, Giddens nos anos 1970-1980 e traz como 

principal novidade a inclusão de minorias. Se incluem nesse período autores com teorias 

específicas como Alberto Melucci na Itália e os que ainda produzem acerca dos movimentos 

sócias, como Alain Touraine, na França, e Claus Offe na Alemanha. 

A NMS surge a partir de uma crítica a abordagem clássica do marxismo que ao priorizar 

apenas o nível das estruturas e da ação das classes, não dava conta de explicar as ações 

concernentes a outros campos, em especial o cultural, e as possibilidades de mudança a partir 

da ação do indivíduo (GOHN, 1997, p. 122). A autora enfatiza que no que concerne a ideia de 

proletariado hoje ficou uma linha muito estreita que não se aplica aos movimentos com teias 

mais complexas que envolvem gênero, etnias, além de classe. GOHN (2010). 

Citando Touraine (1989), a autora destaca que os atores sociais passaram a se mobilizar 

não mais enquanto “classes”, mas como oposição perante aos padrões de normalidade 

sociocultural em que não se encaixavam enquanto minorias excluídas ou marginais. Dentre 

estes grupos estavam negros, mulheres e homossexuais, por exemplo. 

 A organização destes novos movimentos não se dava necessariamente em oposição ao 

Estado ou em busca de uma tomada de poder, ao contrário, buscavam enquanto agentes de 

pressão, mudanças nas orientações valorativas da sociedade e uma democratização social “a ser 
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construída não no plano das leis, mas dos costumes; uma mudança cultural de longa duração 

gerida e sediada no âmbito da sociedade civil” (ALONSO, 2009, p. 61). Alonso (2009, p.62) 

demonstra nos termos de Habermas (1981), que os novos movimentos sociais demandariam 

qualidade de vida, equidade, realização pessoal, participação e direitos humanos, enquanto 

formas de resistência à “colonização” do mundo da vida, reagindo à padronização e à 

racionalização das interações sociais levadas a cabo pelo Estado e pelo mercado, defendendo a 

manutenção ou expansão de estruturas comunicativas, a afirmação de suas identidades e a 

preservação de sua autonomia e formas de vida.   

Na mesma direção de Touraine (1989) e Habermas (1981), Melucci (2001) também 

caracteriza a sociedade contemporânea como pós-industrial, uma sociedade que não mais se 

centra na exploração da força de trabalho, mas se configura como um novo padrão de 

dominação baseado, sobretudo, no controle da informação e na intervenção nas relações sociais 

através da ciência e da tecnocracia (ALONSO, 2009, p. 63). 

 Os novos movimentos sociais seriam então formas de resistência, reagindo à noção de 

desenvolvimento socioeconômico, formas de controle do corpo e negações das diferenças 

sociais, possuindo motivações de ordem simbólica, voltadas para a construção ou 

reconhecimento de identidades coletivas (consideradas por ele como parte substancial da 

atividade dos movimentos e por outros teóricos dos NMS como um dos principais aspectos de 

análise dos atores e grupos sociais).   

Conforme já observado, a NMS não se constitui como uma teoria homogênea de 

pensamento tendo pontos de aproximação e divergência entre seus autores. Assim na Escola 

Francesa, de acordo com GOHN (1997) o enfoque que Touraine (ibidem) dá é ao ator social. 

Com o que é denominado de paradigma aciolista.  Assim, os movimentos sociais apresentam-

se como ação de um grupo, um ator coletivo com uma vontade coletiva.“ Eles falam de si 

próprios como agentes de liberdade, de igualdade, de justiça social ou independência nacional, 

ou ainda como apelo à modernidade ou a liberação de forças novas num mundo de tradições, 

preconceitos ou privilégios” ( TOURAINE apud GOHN, 1997, p. 145). 

Um ponto interessante é que Touraine não analisa os movimentos como agentes de 

mudança histórica ou agentes transformadores do futuro. Ele vê os movimentos sociais como 

ao mesmo tempo um conflito social e um projeto cultural. (GOHN, 1997, p. 147). Assim, os 

movimentos não seriam heróis coletivos, mas puramente parte do sistema de forças sociais 

dessa determinada sociedade, disputando direção do seu campo cultural. 

Os teóricos da abordagem dos NMS deram menor relevo ao ambiente político em que 

as mobilizações aconteciam e aos interesses e recursos materiais que envolviam, além de não 



28 
 

se empenharem de forma geral em discutir as relações e interlocução dos movimentos com o 

Estado. Por exemplo, para Touraine, os movimentos tem mais papel de agentes de pressões 

sociais do que de atores principais das transformações propriamente ditas. Dessa maneira, o 

Estado ao responder a um movimento social estaria repondo a ordem e abrindo caminhos para 

as mudanças que se institucionalizariam em novos tipos de relação.  

Para alguns críticos, há um reducionismo em relação à origem estrutural das tensões e 

não se atentavam o suficiente para o próprio processo político das mobilizações (GOHN, 1997, 

p. 83). Por outro lado, as teorias dos NMS consideraram a ênfase cultural como características 

distintivas das novas mobilizações possibilitaram o descentramento das lutas sociais, um olhar 

para a multiplicidade destas lutas e para a contingência das identidades. 

Já a corrente italiana onde se destaca Melucci, temos uma ênfase no aspecto micro da 

ação coletiva dos indivíduos. Para ele os movimentos sociais são ações complexas entre 

diferentes indivíduos com pautas comuns. Nesse sentido, “o ator individual se transforma em 

membro de um ator coletivo no processo da ação coletiva, ganha identidade nova, que não é a 

sua, mas ganha existência enquanto parte do coletivo” (GOHN, 1997, p. 158). 

Esses indivíduos são ligados por uma identidade emocional, pois se sentem parte de 

uma unidade comum. Nesse sentido, para Melucci os movimentos são sistemas de ação social 

e poderão, em determinado momento, até desaparecer; mas, existirão na sociedade por meio 

das representações que criaram e que passam a constituir um parâmetro nas relações cotidianas. 

As teorias dos novos movimentos sociais tiveram ampla repercussão na América Latina 

durante as décadas de 1980 e 1990. De acordo com Gohn (1997, p. 129), suas análises se 

detiveram nos estudos dos movimentos estudantis e no universo das questões de gênero, 

minorias raciais e culturais. Para a autora, as análises dos NMS se apresentaram como um 

diagnóstico das manifestações coletivas contemporâneas que geraram movimentos sociais e 

mudanças significativas, tanto na sociedade civil como na política, demarcando suas diferenças 

em relação ao passado. 

Sobre a fragilidade dos movimentos sócias na América latina a autora afirma que eles 

perderam força política como agentes autônomos, pois se transformaram em práticas de 

controle da população, criando proteção para grupos vulneráveis e enfraquecendo os 

movimentos. Gohn enfatiza que no Brasil a dependência dos movimentos sociais aos partidos 

vem desde o período colonial e coloca os movimentos subordinados a ação do Estado. 

Nesse sentido um movimento social com certa permanência (GOHN, 2010) é aquele 

que cria sua própria identidade. Assim, o problema maior não é a participação civil nos órgãos 
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públicos, mas como participar. Para autora deve ser por democracia representativa e não por 

substituição. 

 

1.4-Ações Coletivas, Movimentos Sociais e as articulações no Brasil: A sociedade civil e o 

Estado 

Em consideração as distintas abordagens das correntes analisadas, podemos perceber, 

falando de um contexto latino-americano, mais notadamente o Brasil, há uma série de fatores e 

especificidades acerca da análise dos movimentos sociais e ações coletivas, que devem ser 

levados em consideração.  O próprio processo histórico da colonização gerou distintos 

procedimentos no âmbito social, político e econômico que ocorreram na América Latina. As 

relações do passado escravocrata, o clientelismo, o coronelismo e, mais tarde, o populismo e 

ditaduras, deixaram marcas e fizeram com que as relações de dominação entre cidadãos e 

Estado se tornassem paternalistas e observadas como naturais. (CARVALHO, 2004) 

Nesse sentido chamar a atenção para essas peculiaridades da América Latina é de 

fundamental importância justamente porque quando esses estudos começam a ganhar força na 

história e nas ciências sociais nos anos 60 e 70, golpes militares eclodem no Brasil e em vários 

países da latino-america.  O controle e as cesuras, que interromperam as democracias criaram 

uma centralidade de olhar do Estado (GOHN, 1997). 

A influência europeia ocorreu assim, por meio do paradigma marxista no que tange 

principalmente a abordagem acadêmica e nos discursos de luta e de enfrentamento pró-

democracia. Teorias funcionalistas, conservadoras e utilitaristas como a de Mobilização dos 

Recursos, norte americana, não cabiam nesse contexto. 

Ainda dentro dessas especificidades observa-se que nas correntes abordadas não se tem 

uma análise entre a interação dos movimentos sociais e o Estado. Justamente porque essas 

peculiaridades fizeram principalmente no caso brasileiro, os movimentos sociais atuarem num 

sentido a provocar mudanças e produzir políticas públicas que dessem voz e legitimassem suas 

pautas. 

No Brasil, diferentemente da Europa as diferenciações não se dão entre os novos 

movimentos sociais como de gênero, raça, ecológicos e os velhos, nomeadamente de classe e 

operário; no entanto, se tem uma diferenciação na forma de fazer política, pois as relações e 

articulações sempre estiveram presentes. Seja na articulação com a Igreja, como por exemplo, 

a teologia da libertação na ditadura, ou as relações de sindicatos com os Governos. 

Outra peculiaridade é que nos Estados Unidos e na Europa a pauta dos direitos humanos 

esteve ligada essencialmente aos diretos culturais e sociais com ampla visibilidade na esfera 
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pública. Já na América Latina as lutas dos novos movimentos sociais ocorreram e ainda 

ocorrem em sociedades de cunho autoritárias, com sistema jurídico deficitário, numa cultura 

política machista e racista que são históricas. Essa atuação tática dos movimentos então 

acontece não por uma, mas várias vias de ações, sejam mobilizatórias, contestatórias e de 

enfrentamento, e através de interlocução, diálogo e participação institucional em instituições 

participativas. 

De acordo com Maria Alice Costa (2011), com o crescimento dos problemas sociais, as 

comunidades passaram a formalizar suas demandas de maneira mais abstrata reivindicando seus 

direitos de cidadania em contexto de redemocratização do país. Para a autora, os movimentos 

sociais dos anos setenta tiveram um importante papel no processo de democratização do país, 

inclusive marcando fortemente a Constituição brasileira de 1988 nas disposições referentes à 

participação popular nas decisões sobre as políticas sociais e controle sobre o Estado. 

Segundo Costa (2011), no Brasil, aparece uma pluralidade de atores sociais disputando 

e convergindo seus próprios interesses diante das incertezas e da precariedade social. Ela atenta 

para o papel do Banco Mundial, em particular nos anos noventa, como representante das ideias 

neoliberais. Ao temer a polarização da sociedade, o Banco Mundial aumentou a destinação de 

verbas para organizações não governamentais, nos anos oitenta, com o objetivo de cooptar as 

lideranças sociais e amortecer os ideários mais radicais de luta que emergiam. Assim, 

observamos nos anos noventa um recuo das propostas emancipatórias desses movimentos 

sociais. Ao invés de pensar a sociedade como um todo, as organizações sociais passaram a 

proclamar por demandas pontuais, mediante a força relativa, capital social e informações 

disponíveis de grupos que tivessem mérito para assegurar o protagonismo.  

 Segundo a autora, outras respostas foram sendo construídas tanto pela ideologia 

neoliberal (hegemônicos), quanto por movimentos sociais de resistência contra hegemônicos 

(periféricos). Estes movimentos sociais de contestação e resistência se expressa, por exemplo, 

através de movimentos e organizações no interior das periferias, da articulação entre 

trabalhadores e organizações operárias internacionais, de redes de solidariedade internacional 

e movimentos em busca de valores culturais alternativos. Outros tipos de movimentos sociais 

tratam de lutas transnacionais pela proteção, preservação e desmercadorização dos patrimônios 

comuns da humanidade. Apesar de não serem de base classista, são coligações de interesses 

que visam à luta pela emancipação das classes dominadas por mecanismos de opressão e/ou 

exploração.  

Nesse sentido, partimos do pressuposto de que as mulheres, sendo a maioria 

populacional, precisam destravar os obstáculos para ter o seu protagonismo efetivado. Não 
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bastam leis. É necessária uma percepção cultural da sociedade, a partir das mulheres, sobre as 

condições socioeconômicas precárias que vive o Brasil. E ao mesmo tempo, é necessário que 

todas as mulheres possam se unir contra à violência contra as mulheres, na medida em que a 

violência contra mulheres é a violência humana contra uma determinada sociedade, de forma 

geral: mulheres brancas, negras e coloridas. É um desvio moral social a violência e o assassinato 

de mulheres que lutam no seu cotidiano por uma vida digna. Matar uma mulher é matar seus 

filhos e filhas, em alguma medida. É matar o presente e o futuro de uma sociedade. Ferir 

psicológica, simbólica e fisicamente uma mulher, seja ela qual for, é violentar a nossa 

humanidade civilizatória. 

 

1.5.  O feminismo e impacto dos movimentos mulheres na produção de políticas públicas: 

Um caminhar coletivo... 

O feminismo é ao mesmo tempo hoje uma teoria de análise crítica que considera o 

mundo e a situação das mulheres; um movimento social que luta por transformações tanto no 

que tange a esfera privada como na pública; pode ser ainda também uma expressão pessoal 

diante da vida. 

Por ter nascido provocando conflitos com a intenção de transformação, o feminismo 

vem desde a Revolução Francesa galgando espaço para mulheres e questionando as injustiças 

da sociedade patriarcal. Assim enquanto movimento social o feminismo busca por mudanças 

profundas com novas relações sociais em que as mulheres não sofram com injustiças, em que 

tenham direitos e proteção garantida.  Enquanto teoria ou linha de pensamento o feminismo 

busca explicar criticamente a situação das mulheres elaborando constantemente uma teoria 

aberta, produzindo debates que se propagam na academia, na política, nas ruas com o propósito 

de transformação e reflexão sobre o mundo social.  

Compreende-se que a ação do movimento feminista trouxe possiblidades para mulheres 

que puderam assim exercer seus direitos políticos, e buscar reconhecimento social. É uma ação 

que se faz por muitas vias, por via Estado e governos e ainda com frente a sociedade, num 

sentido de unir demandas para políticas públicas que repensem a estrutura de organização das 

leis, e/ou do mundo como está organizado hoje.  

Sendo um movimento plural que englobam vários tipos de expressões como o 

feminismo negro, o feminismo sindical, o feminismo decolonial, o feminismo radical, entre 

tantos outros, é um movimento que carrega muitas experiências e vivências. 

No alcance de seus objetivos as mulheres se organizaram e se organizam em vários tipos 

de mobilizações que perpassam por reuniões privadas, grupos de bairros, secretaria de 
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mulheres, grupo de estudos e pesquisas, ONGs, movimentos, fóruns, debates, participação em 

conselhos municipais, estaduais, protestos, articulações de cunho nacional e com projeções 

internacionais.  

Acerca dessa árdua tarefa em escrever sobre um fenômeno que ainda está em constante 

construção, e que há séculos, vem desafiando a ordem conservadora vigente afirma a 

historiadora Céli Regina Jardim Pinto (2003): 

 

Também é tarefa peculiar escrever sobre o movimento pela forma como se organizou: 

tem sido por natureza um movimento fragmentado, com múltiplas manifestações, 

objetivos e pretensões diversas. Sua história, desde os primeiros momentos, mas 

principalmente após os anos 1960 quando sua grande vaga, foi pautada por 

multiplicidade, em que momentos unitários foram efêmeros e com objetivos 

específicos. Reconstruir a história de um movimento fragmentado cujas 

manifestações vão desde reuniões privadas em casas de intelectuais, até reuniões com 

3000 participantes exigi algumas escolhas estratégicas, até porque no caso do 

feminismo muitas vezes a reunião semiprivada tem repercussões tão grande a médio 

prazo como o grande evento (PINTO, 2003, p. 9) 

 

Além da contextualização histórica, com o objetivo de compreendermos os movimentos 

sociais nas suas diferentes formas de atuação, para a consolidação de direitos nos mais variados 

patamares, tais como educação, política, direitos reprodutivos, trabalho assim como as 

principais pautas de luta de atuação; buscar-se-á analisar como se dão esses diferentes tipos 

ações coletivas entre mulheres por vias civis e institucionais para efetivação de seus direitos. 

Visto como movimento social, o feminismo carrega muitas experiências de auto-

organização das mulheres, que se são feitas de muitas formas como fóruns, ONGs, sindicatos, 

centro de pesquisas, coletivos, marchas, dentre outras. Os diferentes fluxos do movimento que 

é plural são perpassados por correntes políticas diversas, sendo liberais, conservadoras, 

progressistas ou de esquerda. Como essas vertentes se articulam dentro dos movimentos 

feministas e de mulheres? A partir deste questionamento, observamos que a teoria política 

feminista não se restringe a um pensamento único. 

O feminismo não se debruça apenas sobre uma questão específica, mas promove uma 

reflexão sobre como as mulheres viveram e ainda vivem uma situação de desvantagem, sendo 

o gênero um dos eixos centrais que organizam a experiência no mundo social (MIGUEL; 

BIROLI, 2014). Assim o feminismo deslocou os debates centrais da teoria política, realocando 

os patamares que de discussão sob seu viés como as questões de democracia, representação 

política, justiça, esfera pública, cidadania, entre outras. 

As lutas feministas tiveram expressões diferentes, mas todos com o objetivo de 

tencionar e questionar a ordem estabelecida. A categoria “mulher” utilizada pelo feminismo foi 

construída em meio às relações marcadas pelo patriarcado e pela dominação masculina 
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(MIGUEL; BIROLI, 2014). Para reforçar a ideia de que a sociedade é baseada em um sistema 

de desigualdade e opressão sexual, o conceito de patriarcado é utilizado pelo feminismo, por 

meio do qual é possível descrever um sistema de dominação e exploração das mulheres 

(SAFFIOTI, 1992). 

Nesse sentido, a teoria política feminista se faz extremamente necessária uma vez que 

se torna deficitário analisar políticas, as questões de igualdade, democracia, indivíduo, sem se 

atentar ao debate da dominação masculina ou patriarcado nas sociedades.  O patriarcado é 

entendido como uma forma histórica de dominação masculina que tem na figura do pai, marido, 

irmão uma relação de poder estruturadas historicamente de maneira desigual e que por tão 

antiga se tornou quase que intrínseco nas sociedades colocando as mulheres em situação de 

vulnerabilidade. 

No que tange ao a ação coletiva proposta pela nova teoria dos movimentos sociais temos 

que o movimento de mulheres se encaixa nessa categoria de análise onde os direitos culturais 

se colocam num prisma de importância de análise, discussão e luta juntamente com os aspectos 

políticos e econômicos, sem, contudo, se chocar a eles. (GONH, 2010). A identidade coletiva 

que se forma a partir das vivências das mulheres, diante de sua situação de subalternização e 

perante as variadas situações, cria ações que almejam por mudanças profundas com uma 

democracia ampliada e de relações sociais justas. 

Cada problemática sublinhada pelo feminismo é lida e interpretada como relações de 

opressão do patriarcado, além de se juntarem inúmeras outras questões como questão de raça, 

questões de classe, entre tantas outras que se entrelaçam para buscar um engajamento 

consciente das mulheres, num processo de luta e nas ações desses movimentos. 

Desde organizações locais, que influenciam diretamente em práticas cotidianas 

vivenciadas pelas mulheres no que transpassa seus interesses mais urgentes até as grandes 

mobilizações nacionais que resultam em políticas públicas a atuação desses movimentos de 

mulheres se faz com atuação de quem anseia pela transformação, conquista e 

institucionalização de direitos. Sendo assim, consideradas como atrizes sociais e sujeitos de sua 

própria existência (TOURAINE, 2010, p. 27). 

Dentre as muitas pautas de luta das diversas categorizações de feminismo temos 

questões comuns que perpassam principalmente por questões de igualdade, dominação 

masculina, sexo e gênero, público e privado. Essa última muito debatida pelas teóricas 

feministas e que de maneira muito eficiente contribuiu para debates como a violência contra a 

mulher, por exemplo, que por muitos anos foi considerada uma questão de âmbito privado, 

esfera doméstica. (MIGUEL; BIROLI, 2014). 
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As lutas feministas produziram avanços nas legislações sobre violência doméstica e 

estupro em grande parte do mundo e no Brasil os movimentos feministas tiveram como 

principal resultado a aprovação da Lei 11.340, conhecia como Lei Maria da Penha, em 2006 

que além de tipificar a violência específica contra mulheres cunha mecanismos de combate e 

ainda há uma preocupação que perpassa por um viés pedagógico e não somente punitivo da lei. 

Compreender como se organiza o que seja espaço público e privado é essencial ao 

pensamento feminista, na medida em que explica, por exemplo, porque ainda temos mais 

homens na política, mais homens em cargos de chefia, a dupla jornada feminina entre afazeres 

domésticos e trabalho fora de casa, violência doméstica e etc. Neste sentido, os homens são 

vistos, sobretudo, ligados às ocupações da “esfera da vida econômica e política e responsáveis 

por elas; enquanto as mulheres seriam responsáveis pelas ocupações da esfera privada da 

domesticidade e reprodução” (OKIN, 2008, p. 308), vistas como vulneráveis e frágeis para a 

esfera pública. Aqui, há uma questão importante que se diferencia em relação às classes sociais. 

As mulheres pobres, na sua maioria, tiveram que sair da esfera privada e trabalhar, contudo, 

essas relações laborais eram e são em sua maioria subalternizadas.  

Dessa maneira, ainda segundo Okin, a separação entre a esfera pública e privada é 

ilusória, na medida em que é impossível deslocar a esfera política da vida social, quando se tem 

por objetivo a constituição de uma sociedade democrática. (MIGUEL; BIROLI, 2014). Ainda 

sobre as principais pautas de análise do feminismo, não podemos deixar de abordar sobre a 

questão de sexo e gênero, tão debatidos por teóricas feministas como Simone de Beuavoir e 

Haraway, por exemplo.  

Entretanto, vale ressaltar que o debate de gênero começou no Brasil e foi fortemente 

influenciado por feministas norte americanas e francesas, pela militância dos movimentos 

sociais dos anos 60 e 70, e os estudos da mulher foram embasados pelos debates da segunda 

onda (LOURO, 1997). A opção pelo conceito de gênero expressava uma escolha metodológica 

e teórica para combater argumentos biologistas. Ainda no que tange as especificidades 

brasileiras e a segunda onda, temos pautas em voga no período, como o aborto, direito ao corpo, 

à liberdade sexual e a bandeira do “pessoal é político”. No Brasil, foi diferente, pois as maiorias 

dessas bandeiras se confrontavam com muitos dogmas da Igreja. Nesse sentido, em relação ao 

feminismo internacional nesse período, as pautas brasileiras se concentravam mais nos pleitos 

por creches, violências domésticas e desigualdades entre homens e mulheres. (HOLANDA, 

2018 p. 14) 

Assim tornou-se muito importante distinguir sexo de gênero, pois enquanto o primeiro 

se refere à identidade biológica, o gênero está ligado à sua construção social como sujeito 
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masculino ou feminino. Era preciso mais do que focar os estudos nas mulheres, se atentar aos 

processos de formação da feminilidade, masculinidades e sujeitos. Percebendo gênero como 

uma construção social, histórica e, portanto, diversa e plural, de acordo com a sociedade, raça, 

lugar, classe, idade. 

Um dos objetivos do feminismo é ratificar esta distinção naturalizada e legitimada na 

sociedade, principalmente, pelo sistema de dominação patriarcal, recusando a construção 

hierárquica da relação entre masculino e feminino (SCOTT, 1990). Dessa maneira, a linha de 

pensamento feminista procura ressaltar a “especificidade da opressão das mulheres no contexto 

de culturas nas quais as distinções entre sexo e gênero são marcantes”, contestando a 

naturalização da diferença sexual (HARAWAY, 2004, p. 210). 

Esta noção, que é a base da perspectiva de gênero, e que tem como ponto de partida e 

influência da obra O segundo sexo de Beauvoir, se dá pela diferença entre o fator biológico e o 

cultural. Assim, “a mulher não é defendida nem por sues hormônios nem por seus instintos 

misteriosos, mas pela maneira pela qual se recupera, por meio de consciências alheias, seu 

corpo e sua relação com o mundo”. O que leva a expressão máxima de seu livro, “não se nasce 

mulher, torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1970). Apesar de sua enorme contribuição para o 

feminismo contemporâneo e suas discussões no que tange a esfera pública e a privada, o pessoal 

e o social, quanto a teoria política o avanço foi ínfimo visto que a autora considerava a política 

como uma “superestrutura” que estava alheia ao foco das mulheres. (MIGUEL; BIROLI, 2014 

p. 28). 

O movimento feminista, portanto, se enquadra na nova categorização e movimentos 

sociais, desenvolvem uma nova forma de fazer política e chamam atenção para novas 

problemáticas até então pouco vistos como questão política. Em geral busca o engajamento 

consciente das mulheres no processo de luta e nas ações do movimento de maneira que todas 

sejam sujeitos. Diante do exposto pode-se considerar que as ações políticas pautadas pelo 

ideário feminista almejam romper com as diferentes formas de opressão e subordinação das 

mulheres, assegurar sua autonomia enquanto sujeitos políticos e promover a efetividade de seus 

direitos em todos os campos da vida. 

 

1.6. Feminismos, políticas públicas e a interação com o Estado 

Como mencionado anteriormente, os movimentos feministas fazem parte dos novos 

movimentos sociais e dentro da sua agenda de questionamentos das opressões vividas pelas 

mulheres há uma dedicação para atuação na criação de políticas públicas. Podemos ver as 

políticas públicas como forma de garantir que os direitos conquistados sejam efetivados. 
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Também é uma forma de fazer com que serviços públicos de qualidade sejam criados e não 

sofram com as mudanças muitas vezes intempestivas que acontecem com a mudança de 

governos. 

Podemos classificar políticas públicas como um conjunto de objetos e diretrizes que 

orientam determinados programas de ação governamental e condicionam sua execução. Podem 

ser econômicas ou sociais, muito embora tenda a se ver somente como política social. As 

políticas macroeconômicas e os projetos de desenvolvimento também são analisados como 

políticas públicas (CAMURÇA, SILVA, 2013). Assim, por mais que tenham caráter 

compensatório, são necessárias para aparar desigualdades ainda latentes e promover mudanças 

que melhorem a condição de vida das mulheres nos mais variados setores, seja por 

transformações econômicas, de desenvolvimento ou sociais. 

Para as autoras mencionadas, o processo de implementação de políticas públicas pode 

ser observado em momentos distintos. O primeiro, quando os problemas ou direitos são 

transformados em demanda. Podendo ser por pressão popular que se expressam de diferentes 

formas como manifestações de rua, conferências, por meios de comunicação sendo hoje através 

das redes sociais digitais de grande relevância para divulgação e aderência das pautas e ainda 

pode acontecer via diagnóstico técnico do governo que ao visualizar um déficit tenta propor 

medidas de reparação. 

Em um segundo momento, temos que são definidos os objetivos, diretrizes, metodologia 

e orçamento público além da área de atuação e execução dessas políticas. Num terceiro 

momento em que são colocadas em prática por meio de funcionalismo público, ou privatizados 

e ainda por instituições não governamentais. Por fim o quarto momento seria a parte essencial 

de fiscalização, reivindicações e novas negociações sobre os rumos de novas decisões frente ao 

problema em questão. 

 Com relação a essa interação com o Estado, o feminismo e as políticas públicas há 

ainda uma problemática, que é a questão da autonomia. Essas questões mais abordadas pelo 

feminismo marxista, feminismo decolonial e pelo feminismo radical são muito importantes para 

questionar os pilares do próprio Estado. Nesse sentido, o feminismo com sujeito político, se 

movimenta na crítica aos elementos fundantes da ordem patriarcal capitalista, ou seja, numa 

crítica também as suas estruturas fundantes, seja o Estado, a família e a Igreja (CISNE, 

GURGE, 2008). 

Desta forma, a transformação se dá por uma via muito mais profunda com mudanças 

estruturais. Que enfrenta dificuldades como manter suas pautas de autonomia diante da própria 
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estrutura do Estado historicamente construído pela égide do patriarcado e assim por essa 

natureza contraditória essas políticas teriam uma natureza transitória e paliativa. 

 Com a cooptação dos movimentos sociais em Ongs na década de 1990, houve uma 

intensificação maior ainda dessa problemática uma vez que a institucionalização desses 

movimentos sociais muitas vezes se subordina aos interesses de organismos internacionais 

relacionados aos grandes capitais e dessa maneira se configura como um anacronismo no que 

tange aos interesses da classe trabalhadora. (CISNE, GURGEL, 2008). 

Muitas autoras do feminismo decolonial, por exemplo, como Alvarez (1998); 

MENDOZA, B. (2010) entre outas, apontam esse período como aspectos de tensão do 

movimento feminista, como em outros movimentos sociais. Havia uma prioridade de 

descentralização mediante as reformas do Estado democrático. E as pautas de gênero chegam 

até as plataformas educacionais através de “temas transversais”. 

Esse fenômeno cria mudanças nas relações sociais dentro dos movimentos feministas e 

sua representatividade com o Estado. Nesse sentido, CISNE, M; GURGEL, T, 2008, afirmam 

que um dos principais desafios do feminismo latino americano na atualidade é justamente 

articular mecanismos que não coloquem em risco a autonomia, e que enfrente essa integração 

submissa com o Estado. Na grande na maioria das vezes, são elaboradas políticas imediatistas, 

que não buscam eliminar as desigualdades estruturais em homens e mulheres. Há nessa lógica 

uma ambiguidade entre as necessidades de transformações hierárquicas e a lógica da redução 

de investimentos nas políticas sociais. 

Entretanto, é inegável analisar a mudança de discurso como um grande impacto positivo 

tanto dos movimentos como das ONGs feministas. Nesse sentido não é mais possível 

inferiorizar mulheres, negros, gays. Os discursos então antes hegemônicos e inquestionáveis do 

patriarcado, tidos como normais, passam a ser questionados e não mais aceitos nas camadas da 

sociedade como um todo. Celi Pinto chama esse fenômeno de feminismo difuso (PINTO, C. 

p.93) e ressalta que ele não tem muitas vezes militantes nem organização e por vezes é 

defendido por quem nem se diz feminista.  É um discurso que transita e que certamente é fruto 

de anos de militância do movimento organizado e que se expressa também nas lutas pelos 

direitos das mulheres nas campanhas eleitorais.  

Não é intuito nessa pesquisa analisar o período atual de quase distopia em que vive o 

Brasil, em relação a uma ameaça aos direitos já adquiridos pelas mulheres nos mais variados 

setores e os discursos, que na verdade nunca estiveram totalmente extintos como o racismo, as 

mais variadas formas de machismos e o fundamentalismo religioso. Com uma trajetória 

colonial e patriarcal, esses conceitos foram construídos e descontruídos, principalmente, ao 
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longo do século XX. Não foram completamente estancados e, temerosamente, voltam a rondar 

as esferas de poder e também à sociedade. 

Dentro desse contexto de buscar a transformação de problemas estruturais de ação 

política que os movimentos organizados de mulheres e feministas têm procurado exercer uma 

espécie de “lar expandido”, Lavinas (1997). As mulheres fazem suas reivindicações colocadas 

pelas lutas urbanas, como moradia, qualidade de vida e serviços básicos. Surge então uma 

questão nessa relação, qual seja a das mulheres estabelecerem o Estado como interlocutor na 

luta por atendimento às suas necessidades via formulação de políticas públicas e esse Estado, 

para o qual se voltam às mulheres, ser o mesmo patriarcal que se apropria do trabalho doméstico 

não remunerado delas, da maternagem e no trato com os idosos (LAVINAS, ibidem, 1997).  

Além disso, o discurso de gênero homogeneizador que determina um modo hétero, 

branco, central, e que lê as mulheres assim, se torna o padrão dessas políticas públicas, 

principalmente as propostas por organismos internacionais como a ONU, por exemplo, que 

nesse sentido tende a colocar nestas políticas uma ótica eurocêntrica linear numa mentalidade 

de primeiro mundo europeu que ainda é muito presente. 

Como essa estrutura de dominação do direito e do Estado pode ser quebrada pela 

atuação dos movimentos feministas? Se percebermos o Direito como instrumento de uma 

dominação historicamente masculina e patriarcal, com reprodução dos valores 

heteronormativos, como afirma Catherine Mackinnon (1991a), e percebendo as leis de 

discriminação sexual, que são analisadas dentro da teoria moral corrente, tal Direito vê as 

questões de igualdade e gênero como de similitude e diferença. De acordo com essa abordagem, 

que tem dominado a percepção política, jurídica e social, a igualdade é vista como equivalência 

e não como distinção, enquanto gênero é visto como uma distinção e não como uma 

equivalência.  

O mandato legal da igualdade de tratamento, afirma Mackinnon, que é tanto uma norma 

sistêmica quanto uma especificidade jurídica, se torna uma questão de tratar os iguais como 

iguais e os desiguais a partir de suas desigualdades. Isto é, gênero é socialmente construído 

como diferença epistemológica e a legislação limita a igualdade de gênero a partir da diferença 

através da doutrina, o que acaba por não enfrentar diretamente a questão da desigualdade 

histórica da vivência dos gêneros. 

Como afirma Foucault (2014, p. 37), existem “as sociedades do discurso, cuja função é 

conservar e produzir discursos, mas para fazê-los circular em espaços fechados, distribuí-los 

somente segundo regras restritas, sem que seus detentores sejam despossuídos por essa 

distribuição”, isto é, o Direito como dominação atribui papéis pré-estabelecidos. Assim, ainda 
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com Mackinnon (1991b), a dominância reificada torna-se diferença. A coerção legitimada 

torna-se consentimento. A realidade objetificada torna-se ideias. Ideias objetificadas tornam-se 

realidade; e a realidade é inquestionável. (ibidem). 

Já buscando respostas na teoria feminista pós-moderna do direito, por mais que sua 

proposta não seja oferecer rebates, mas destrinchar os questionamentos, argumenta que as 

abordagens comparativas do tratamento igual (mulheres são como os homens) e do feminismo 

cultural (as mulheres não são como os homens) assumem erroneamente que todas as mulheres 

são, grosso modo, iguais, tal como os homens. (LEVIT e VERCHICK, 2006). Neste sentido, 

defende, por um lado, que as categorias binárias de homem e mulher são ambas um produto e 

reprodução de relações de poder, estando especialmente interessada em analisar como mulheres 

e homens são construídos pelo direito e como o direito reproduz as relações de gênero 

(MCCORKER et al., 2000). Por outro lado, recorre à ferramenta da desconstrução para 

questionar a existência de verdades absolutas e, em especial, de um direito imparcial e objetivo. 

Na mesma linha, isto é, sobre a necessidade de repensar o “como se faz” pela via 

institucional, Judith Butller (2008) afirma que as teóricas feministas que debatem o papel de 

dominação social via legislação compartilham de três premissas: as doutrinas jurídicas 

convencionais, produzidas por homens, em uma sociedade dominada por homens, possuem em 

si os preconceitos machistas, ainda que se digam ostensivamente neutros em relação a gênero; 

a vida das mulheres são diferentes, por diversas razões, da vida dos homens, de modo que as 

doutrinas tradicionais não conseguem encaixar ou retratar a realidade concreta das vidas das 

mulheres; por fim, concordam que o desenvolvimento de uma teoria feminista do Direito requer 

a produção de doutrina jurídica a partir de mulheres, que coloquem na teoria as suas práticas, 

as suas vivências e suas perspectivas. 

Neste sentido, a corrente feminista pós-estruturalista vai dizer que o Direito não é uma 

construção racional como a ciência jurídica propõe, menciona (OLSEN, 1990) tampouco que 

o Direito seja masculino. O Direito não tem uma natureza imutável, ele é uma atividade 

humana, uma prática social, que tem sido operada majoritariamente por homens e que, por este 

motivo, as características culturalmente associadas ao masculino são ressaltadas e valorizadas 

em detrimento das características associadas ao feminino, que não teriam sido eliminadas, mas 

sim tornadas invisíveis. Então, a autora menciona que o “Direito é tão irracional, subjetivo, 

concreto e particular como também pode ser racional, objetivo, abstrato e universal” (OLSEN, 

ibidem p. 32, 1990). Os estudos pós-estruturalistas vêm, assim, confrontar o essencialismo da 

categorização de homens e mulheres feita por meio de valores distintos e duais, sustentando 

que tal normatização é a própria origem das formas de opressão. 
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Olsen (ibidem), parte da constatação de que desde o pensamento liberal, o nosso 

pensamento (pensamento ocidental) se estruturou em torno de dualismos ou pares opostos: 

ativo/passivo, racional/irracional, objetivo/subjetivo, cultura/natureza, universal/particular. Os 

primeiros termos são culturalmente associados ao masculino e os segundos, ao feminino 

(termos estão sexualizados e hierarquizados), de modo que esta bipolarização teria contribuído 

para limitar o acesso e a influência das mulheres no Direito (já que o Direito é identificado com 

o lado masculino dos dualismos).  

Negando então que a irracionalidade e a passividade sejam categorias inerentes às 

mulheres, pois elas teriam sido ensinadas a serem assim e isso precisa ser desconstruído, para 

que as mulheres possam ter a capacidade de se desenvolver e, que a possibilidade de quebra ou 

de inversão da hierarquia dos termos seria uma forma de subverter esses dualismos.  

Perguntamos-nos, portanto, como trazer essa perspectiva para o Direito? Sendo ele 

participante da produção das identidades e na produção de políticas públicas é preciso incluir o 

gênero no ensino do Direito, como aponta (REVOREDO, 2006). De acordo com a mesma, isso 

poderia ser feito de duas formas: uma mudança de cima para baixo, reelaborando a estrutura 

curricular das faculdades, com o objetivo de formar operadores do Direito, questionadores de 

uma ordem sexista e conscientes da bagagem cultural que pode ser estendida para aplicação e 

criação das normas ou, uma mudança de baixo para cima, quando os professores e professoras 

trazem esse debate para dentro de sala de aula, inclusive propondo disciplinas que tratem de 

gênero e sexualidade. Mas, como aponta Smart (2000) é preciso considerar que nem todos os 

alunos se interessam pelo assunto e que muitos, não se interessam não porque não seja 

relevante, mas que esse estudo mais teórico e crítico não é absorvido depois pelo mercado de 

trabalho. 

Ainda sobre esse viés pedagógico sobre o Direito que é parte fundamental na produção 

de políticas públicas temos também a força pedagógica dos movimentos sociais. Ao 

participarem de um processo organizativo, e de mobilização social, os participantes aprendem 

a analisar e a formular propostas. Tomam consciência do poder de fala coletivo, constroem 

pontes e realizam práticas para tornarem mais palpáveis a construção de seus objetivos. 

 

 

Capitulo 2- “QUEM AMA NÃO MATA” 

2.1-Por que homens matam mulheres? 

A violência doméstica e familiar representa a maior causa de mortes violentas de mulheres 

em todo o mundo, conforme demostra o relatório das Nações Unidas sobre drogas e Crimes 
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(UNODC). A cada 2h uma mulher é assassinada no Brasil, o Atlas da violência, publicado em 

2018, aponta que em 2016 foram assinadas 4.645 mulheres no nesse país, em 2017 foram 4473 

vítimas. Um aumento de 6.4% (IPEA, 2018).  

Esse tipo de violência que atinge mulheres, ricas, pobres, com ou sem instrução, de todas 

as classes, raças e credos, segundo o Conselho da Europa, é a maior causa de invalidez entre as 

mulheres dos 16 aos 44 anos, ultrapassando o câncer, acidentes de avião e até a guerra 

(Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Recomendação 1582,2002). Assim, “A 

violência masculina contra a mulher manifesta-se em todas as sociedades falocêntricas. Como 

todas o são, em maior ou menor medida, verifica-se a onipresença deste fenômeno” (SAFFIOTI 

E ALMEIDA, 1995, p. 30). Sendo assim, o Brasil ocupa o 5° lugar entre os países com maior 

índice de homicídio de mulheres, segundo o Mapa de Violência 2015 (WAISELFISZ, 2015, p. 

30). 

A origem do vocábulo feminicídio deriva do denominado femicídio difundido e 

atribuída às americanas Diana Russel e Jill Radford. Teria sido utilizado pela primeira vez em 

1976, durante um depoimento perante o Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres, em 

Bruxelas. Posteriormente, Diana Russel e Jill Radford escreveram o livro Femicide: the politics 

of woman killing que se tornou uma das principais referências para os estudiosos do assunto. É 

um termo de crime de ódio baseado no gênero. Atualmente define-se a palavra como "a 

matança de mulheres por homens, porque elas são mulheres".  

Essas autoras classificam o feminicídio como um conjunto de violações aos direitos das 

mulheres num contexto de completa debilidade e ineficiência do Estado de Direito, nesse 

sentido abrange crimes que envolvem sequestros, desaparecimento e morte de mulheres numa 

conjuntura que relata também um delito do Estado, pois acontece em tempos de guerra e paz. 

Essa peculiaridade revela muito sobre esse tipo específico de crime que independe de fatores 

econômicos, sociais, raciais. Acontece com respaldo cultural machista e patriarcal intrínsecos 

ao próprio Estado, por isso por muito tempo foi legitimado por ele, ou quando não, visto como 

crime passional. 

Para analisar as leis de cunho penal que tratam das questões voltadas para o gênero 

feminino é necessário compreender o conceito de violência de gênero. Para Scott, (1995, p. 21) 

gênero é recebido como elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas diferenças 

percebidas entre os sexos e ainda analisando o gênero como uma forma elementar de constituir 

as relações de poder. 

Sendo assim, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher, Convenção de Belém do Pará, ratificada pelo Brasil em 1995 e promulgada 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Crime_de_%C3%B3dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnero_(sociedade)


42 
 

pelo Decreto n° 1.973, caracteriza violência de gênero como ofensa a dignidade humana e a 

manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens. Assim, 

os papéis atribuídos socialmente entre eles contribuem para que as mulheres fiquem inertes, 

muitas vezes frente à violência físicas, psicológicas, sociais e econômicas sofridas por elas. 

Nesse sentido a violência de gênero não se confunde com os outros tipos de violência. 

Ela traz consigo um passado de cultura machista e patriarcal de desigualdades que “coisificam” 

as mulheres, numa afronta fulgente ao princípio da dignidade humana (SOUZA, 2009, p. 50), 

expressa no ordenamento jurídico e consolidada no art. 1°, inc. III da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

A onipresença deste tipo específico de violência e os investimentos de tempo e de 

energia de muitas feministas permitem oferecer nos oferecem um panorama, embora cheio de 

omissões, do tratamento que a sociedade em geral e os homens em especial, dispensam às 

mulheres. 

 

Assim, embora na socialização feminina esteja sempre presente a suspeita contra os 

desconhecidos e a prevenção de uma eventual aproximação com estes elementos, os 

agressores de mulheres são, geralmente parentes ou pessoas conhecidas, que se 

aproveitam da confiança desfrutada junto às suas vítimas. (SAFFIOTI E ALMEIDA 

1995, p. 32). 

 

Importante ressaltar que a violência de gênero desconhece qualquer fronteira, de 

qualquer classe social, de grau de cultura, de grau econômico, podendo ocorrer em qualquer 

lugar, público ou privado. Além disso, pode-se desenvolver desde a sociedade mais democrática 

até a mais fascista, tendo na família patriarcal seu cerne de proteção. De tal modo, na qualidade 

de inaugurador das relações sociais, “o gênero é o primeiro modo de dar significado às relações 

de poder”. (Ibidem p.31) 

Na vida cotidiana são os homens que fixam os limites de atuação das mulheres e definem 

as regras a serem cumpridas nos espaços, nos comportamentos, nas ações e nos julgamentos.  

Então, a violência faz parte integrante da normatização por ser parte indispensável do controle 

social. “Dessa maneira a violência contra mulher insere-se nas vísceras da sociedade 

masculina”. (ibidem, p. 32) 

Nesse sentido, conforme a autora, podemos afirmar que a violência de gênero é 

estrutural: sendo a sociedade permeada por divisões de classes, raças/etnia e gênero, são as 

relações humanas atravessadas pelo poder. Dessa forma, o poder não é estagnado, ele flui e 

transita pelos sujeitos sociais de acordo com as relações de força do momento. 
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Saffioti e Almeida (1995) fazem uma importante análise embasada no pensamento de 

Foucault, colocando as mulheres num plano molecular e os homens num nível molar. Ou seja, 

homens em virtude de sua presença em massa no mundo da produção de bens e serviços, 

transitam com mais frequência e familiaridade na malha do macro poderes, justamente nesse 

nível molar. Nesse sentido, essa crítica feminista do poder, é ao mesmo tempo epistemológica 

e política, pois se impõe sobre o mundo um ponto de vista masculino numa forma de abrangê-

lo. (MACKINNON, 1989, apud SAFFIOTI, ALMEIDA, 1995). 

Sendo assim, temos perante a lei, a igualdade de todos. Esse princípio básico do 

liberalismo, que imputa aos indivíduos seus próprios fracassos, é atribuído ás mulheres de uma 

forma singular, pois as mulheres conhecem fracassos geralmente frequentes em decorrência de 

serem mulheres e não em virtude da organização social do gênero.  (SAFFIOTI e ALMEIDA, 

1995, p. 200). Dessa maneira, afirmam que se o “macropoder é macho, branco e rico, o Estado 

instância cristalizada deste poder, só pode apresentar as mesmas características” (ibidem p. 

201). 

 

Conduzido em Geral por homens, este Estado não se apresenta, evidentemente, como 

masculino, chegando mesmo a absorver mulheres-álibi, ou seja, modeladoras para 

respaldar a falocaria ou, pelo menos, o androcentrismo... Do ângulo feminista o 

Estado é masculino: a lei vê e trata mulheres da maneira como os homens veem e 

tratam mulheres. O estado burguês, coercitiva e autoritariamente, constitui a ordem 

social no interesse dos homens como gênero- através de suas normas, padrões, relação 

com a sociedade e políticas legitimadoras (...) O governo das leis, não dos homens, se 

limita a parcialidade com coação escrita e ameniza a força com razoável observância 

das regras. (Ibidem p. 201). 

 

Vale ressaltar o atraso temporal em relação a outros países centrais e, no contexto latino-

americano, em incluir dispositivos jurídicos voltados para o enfrentamento da violência de 

gênero. A Lei Maria da Penha, Lei 11. 340, data do ano de 2006, sendo que o Brasil o 18° pais 

da América Latina a ter uma lei de proteção as mulheres. Importante mencionar que, em 2002, 

nosso país foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (- CIDH- da 

Organização dos Estados Americanos- OEA -12.051- Maria da Penha v. Brasil) dentre outras 

coisas a elaborar, uma lei de proteção às mulheres2. 

 
2 No que tange a competência de análise de admissibilidade, a Comissão Internacional de Direitos Humanos 

(CIDH) discriminou a competência do Brasil na violação de direitos conforme trecho abaixo: 
“26  -Os peticionários sustentam que o Estado violou os direitos da vítima em conformidade com os artigos 1(1), 

8, 24 (em relação aos artigos II e XVIII da Declaração Americana) e 25 da Convenção Americana (ratificada pelo 

Brasil em 25 de novembro de 1992) e os artigos 3, 4, 5 y 7 da Convenção de Belém do Pará (ratificada em 27 de 

novembro de 1995), pelas violações cometidas a partir de 29 de maio de 1983 e, de maneira contínua, até o presente 

momento.  Sustentam que a falta de ação eficaz e a tolerância do Estado continuam mesmo sob a vigência 

superveniente dessas duas Convenções Interamericanas” Disponível em: 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm
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Percebemos que não houve, portanto nesse sentido, uma espontaneidade do Estado 

brasileiro em criar tal mecanismo de proteção. Ainda que sofresse já há muitos anos uma 

pressão interna dos movimentos feministas e de mulheres para se coibir a violência contra as 

mulheres, é com uma imposição da CIDH que a mais completa lei de proteção às mulheres no 

Brasil, a Lei Maria da Penha, é efetivada. 

Segundo Santos (2010), a questão da violência contra mulheres é uma das prioridades 

dos movimentos feministas, desde o final da década de 1970, num contexto de 

redemocratização e abertura política, grupos feministas abordavam diferentes formas de 

violência, incluindo a violência política e sexual contra prisioneiras políticas, a violência 

doméstica, a violência racial, no fim da década de 1980 a violência doméstica passou, porém, 

ocupar o centro dos discursos. Não que essa preocupação só tenha surgido no contexto de 

segunda onda, mas desde seu surgimento no século XIX, o movimento passou por diferentes 

momentos, nesse sentido se ampliou, se retraiu, mudou de cara, utilizou-se de métodos e 

mobilizações diferentes, acrescentou novas demandas. Atuou assim de acordo com as 

especificidades do momento e contexto social, econômico e político no qual estava inserido. 

O conceito de violência de gênero utilizado derivada também de legislações 

internacionais, da Teoria Feminista do Direito; conectadas com o art. 5° da Lei Maria da Penha. 

É importante lembrar, porém que as decisões judiciais nem sempre estão em consonância com 

essas interpretações.  O que pode ser explicado pela estrutura patriarcal que nossa sociedade foi 

construída, sendo ainda muito comum, análises com viés machistas das leis e que foram 

absorvidas pelo exercício da atividade Jurisprudencial. Ainda consta a questão de no Brasil, os 

ocupantes dos cargos de juízes, promotores, delegados, entre outros operadores do direito ainda 

pertencerem a um denominador comum, ou seja, de homens, brancos e héteros3. 

 

2.2-O Caso Ângela Diniz X Doca Street: Movimentos Feministas e o combate à violência 

contra mulheres 

No final do ano de 1976, um assassinato alarmou o Brasil. Muito mais pela visibilidade 

do caso, pois se tratava de pessoas ricas e conhecidas, do que pela excentricidade do episódio, 

já que a morte de mulheres por seus companheiros por questões passionais sempre existira. O 

 
 

3 O juiz brasileiro é homem, branco, cristão e casado. A característica dominante foi revelada no 

levantamento Perfil Sociodemográfico dos Magistrados 2018, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. A 

pesquisa contou com uma amostra de 11,3 mil juízes, cerca de 62,5% do total em atuação no Brasil atualmente. 

Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2018-09/oito-em-cada-dez-juizes-no-brasil-sao-

brancos-aponta-pesquisa-do-cnj 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/09/49b47a6cf9185359256c22766d5076eb.pdf
http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2018-09/oito-em-cada-dez-juizes-no-brasil-sao-brancos-aponta-pesquisa-do-cnj
http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2018-09/oito-em-cada-dez-juizes-no-brasil-sao-brancos-aponta-pesquisa-do-cnj
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caso Ângela Diniz X Doca Street vinculou nos principais meios de comunicação da época e foi 

o estopim para a discussão doutrinaria jurídica de crime pela defesa da honra, adotada no Brasil 

não só pelo código Penal de 1940, mas também, pelos ordenamentos anteriores. A morte e a 

impunidade do assassino foram responsáveis por um grande movimento de mulheres em torno 

da questão e do julgamento do caso que num primeiro momento concedeu liberdade condicional 

para assassino, Doca Street. 

O enredo do crime e o julgamento estão registrados no livro da “A paixão no banco dos 

réus” da procuradora e advogada criminal Luiza Nagib Eluf. A autora faz uma análise não só 

do episódio em questão, mas também de outros famosos casos de tribunal do Júri no Brasil, 

abrangendo crimes passionais e a “legitima defesa da honra”.  

 Utilizando memórias do jornal O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde, nos arquivos da 

revista Veja, faz uma rememoração dos fatos que levaram ao crime e, além disso, uma análise 

do julgamento, bem como da repercussão nacional que teve o caso. Assim, com base também 

na narração dos autos do processo nos relata que no dia 30 de dezembro de 1976, o paulista 

Raul Fernandes do Amaral Street, mais conhecido por Doca Street, após muita discussão com 

sua namorada, Ângela Diniz, a qual pôs fim ao relacionamento que durava aproximadamente 

quatro meses, disparou quatro tiros contra a vítima, três no rosto e um na nuca, deixando-a 

transfigurada. (ELUF, 2009). Assim a causa do assassinato se deu, pois Ângela queria romper 

o relacionamento e Doca não aceitava o fim. Esse motivo foi considerado homicídio passional 

e a tese defensiva articulada fora a “legítima defesa da honra com excesso culposo”.  Alegando 

que Doca teria matado por amor. (ibidem) 

Segundo Eluf, (2009) o casal passava uma temporada em na casa de praia da vítima em 

Búzios, e em razão do estilo de vida liberto de Ângela e do comportamento possessivo de Doca, 

várias brigas começaram a surgir. Na versão do assassinato dada por Doca, Ângela teria 

ingerido muita bebida alcoólica e teria flertado com uma estrangeira alemã que vendia 

artesanatos na praia. Doca não aceitou o comportamento da namorada e assim voltaram para a 

casa em que estavam. Depois de muita discussão e movido pelo ódio que sentira após proferir 

as palavras “se você não vai ser minha, não será de ninguém”, o réu, desferiu quatro tiros contra 

Ângela, deixando a arma de fogo no local do crime, ao lado do corpo da vítima. Fugindo em 

seguida. Eluf (2009) aponta o depoimento da empregada, testemunha da relação abusiva em 

que vivia Ângela: 

A empregada do casal em Búzios, Maria José de Oliveira, informou à Polícia ter 

presenciado várias brigas do casal. “Doca explorava a vítima”, disse ela, “obrigando-

a a assinar cheques que utilizava na compra de roupas caras”. Ele vivia 

exclusivamente à custa da companheira e entrou em pânico quando percebeu que iria 

perdê-la. Maria José ainda disse que ele mantinha a amante em regime de reclusão 
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doméstica, impedindo-a de se comunicar com os amigos. Tinha temperamento 

violento. (ELUF, 2009, p. 100) 

 

Interessante perceber que a tese defensiva adotada pelos advogados de Doca Street, 

concentravam-se no estilo de vida da vítima que era ousado e libertino demais para época. 

Entretanto, ainda hoje, não é raro ouvirmos uma culpabilização de vítimas de estupro por conta 

da roupa em que a mulher vestia ou justificativa de violência doméstica em delegacias com a 

resposta de que “deve ter feito por merecer”, o que revela muito do machismo naturalizado nas 

relações cotidianas. 

Ângela Diniz, teve sua vida violentamente tirada aos 32 anos. Por possuir condutas 

censuráveis em sua ficha criminal, de vítima passou à culpada. Era mulher de família rica e 

tradicional mineira, “desquitada”, - o que para época era mal visto - e, além disso, havia um 

ilícito de sequestro da própria filha, pois com o desquite a guarda dos filhos ficava com o 

homem e ainda um envolvimento com drogas, fato que a própria Ângela atribuiu a tristeza que 

sentia em decorrência da distância dos filhos. 

A defesa então de Doca se ancorou nesses episódios no primeiro julgamento para expor 

a vida pessoal da vítima, colocando-a como mulher devassa e assim merecedora de sua morte. 

Como observamos a seguir: 

 

Street foi defendido por Evandro em seu primeiro julgamento e acabou sendo 

condenado a uma pena diminuta, dois anos de reclusão com sursis (suspensão 

condicional da pena). Isto é, o condenado não precisaria recolher-se à prisão. Era 

praticamente a absolvição. Evandro Lins e Silva usou a tese da legítima defesa da 

honra, com excesso culposo, e conseguiu os pífios dois anos. Foi um sucesso total 

para a defesa. Nas próprias palavras de Evandro, “Foi um júri sensacional. O 

julgamento permitiu que eu aparecesse como o advogado que era antes. E enfrentando 

a impopularidade, enfrentando os movimentos feministas, que, na época, tinham uma 

força muito grande e eram muito atuantes. Mas eles não tinham razão, porque 

evidentemente eu não estava defendendo nada contra as mulheres... [pg. 67] Era um 

episódio individual, de um casal que se desajustou e que chegou até a desgraça de um 

crime”4 (ELUF, 2009, p. 104). 

 

Nesse sentido a defesa foi um sucesso. Ângela era massacrada pela sociedade machista 

que a julgava mesmo depois de morta e seu assassino saia como se sua atitude fosse 

completamente pertinente. Como os crimes contra a vida são julgados no tribunal do Júri no 

Brasil, e principalmente na época as questões de violência contra mulher e relacionamentos 

abusivos não serem debatidas como hoje, a defesa de Doca logrou êxito. Os jurados o 

condenaram a pena de reclusão de dois anos com direito a suspensão condicional da pena. Num 

crime doloso como esse cuja pena varia de seis a vinte anos, ou até trinta anos quando envolve 

qualificadoras, a pena dada foi praticamente uma vitória para o criminoso.  
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Na ocasião até o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu em uma crônica sobre 

o fato, uma reflexão que ficou famosa: aquela moça continua sendo assassinada todos os dias e 

de diferentes maneiras. (CAPRIGLIONE, 2006).  Mesmo após ser morta de maneira violenta e 

por motivo torpe na vida cotidiana são os homens que fixam os limites de atuação das mulheres 

e definem as regras a serem seguidas nos espaços, nos comportamentos, nas ações e nos 

julgamentos.  A violência contra a mulher então nesse sentido, como nas palavras de Saffioti e 

Almeida (1995), está arraigada no âmago da sociedade, infelizmente, “Dessa maneira a 

violência contra mulher insere-se nas vísceras da sociedade masculina”. (ibidem, p. 32). 

Nos depoimentos dados por Doca nos autos do processo, se repetia o discurso usado 

para justificar assassinato de mulheres por seus companheiros, como podemos observar nessa 

alegação: “[...] sobretudo, gostaria que o tempo voltasse e que a mulher que de fato amei 

entendesse toda a força do meu amor. Porque, no fundo, matei por amor” (Jornal da Tarde, 18-

10-1979.) Sobre as alegações em jornais da época aponta ELUF (2009): 

 

O advogado Heleno Fragoso havia sido contratado pelo Jornal do Brasil para escrever 

um comentário a respeito do primeiro julgamento e, por essa razão, acompanhou de 

perto a atuação da defesa e da acusação. Deu entrevistas para a imprensa no local do 

Júri. Declarou, então, a jornalistas: “O que está acontecendo em Cabo Frio é uma 

demonstração da desigualdade de nosso sistema judiciário, que é seletivo, opressivo 

e substancialmente injusto. Há todo um clima de festividade, um circo armado e 

programado para mostrar algo que merece ser condenado. Toda uma promoção que 

não atinge a milhares de crimes iguais. A defesa é facilitada pela vida pregressa da 

vítima, mas, por outro lado, a prova técnica é muito forte, sempre favorável à 

acusação. Além do mais, não aceito esse tipo de alegação sobre violenta emoção. Isto 

é coisa do passado, argumento muito aceitável na década de 30” (ELUF, 2009, p. 

105). 

 

A defesa de Ângela Diniz inconformada com a decisão, então recorreu. Foi nesse 

momento que os movimentos feministas da época ganharam protagonismo. O primeiro 

julgamento foi anulado e em 1981 houve julgamento novo. Já no início dos anos 1980 num 

momento em que a reabertura política já se aproximava, houve uma grande mobilização 

feminista que fora se tecendo desde o primeiro julgamento. O argumento de legitima defesa, de 

honra foi então rechaçado pelos movimentos feministas e de mulheres na conjuntura de crime 

passional para explicar a morte violenta de mulheres. 

Diante dos números alarmantes de mortes de mulheres no Brasil e na repercussão de 

casos que ganharam destaque nacional como o narrado, o movimento ficou conhecido como 

“quem ama não mata”. Essa voz uníssona nas ruas fortalecida pelo apoio midiático levou a 

pressão da opinião pública e uma nova condenação proferida para o assassino, sendo de 15 
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anos. Esse fato representou um novo passo na luta no combate à violência doméstica contra a 

mulher. 

Temos então que no final na década de 1970 em diante, o movimento de mulheres tem 

sido um inegável propulsor de políticas públicas, pressionando para que sejam tomadas medidas 

para punir e extirpar a violência contra as mulheres. 

 

2.3 A luta do movimento de mulheres para combate a violência partir dos 1970: O 

movimento: “Quem ama não mata” e SOS- Mulher: combate a violência doméstica 

 

O caso Ângela Diniz x Doca Sreet teve uma vinculação massiva pela mídia, que teve 

assim papel fundamental para repercussão e indignação do caso. Além do assassinato de 

Mônica Granuzzo Lopes Pereira4 e  Cláudia Lessin Rodrigues,5 também ocorridos no Rio de 

Janeiro, outras histórias semelhantes também embalaram o cenário de lutas dos movimentos 

feministas e de mulheres em outros lugares do país. Apesar das mulheres negras e periféricas 

serem vítimas de feminicídio com índices muito maiores, (conforme demonstrado nos capítulos 

que seguem) a mídia, principalmente a da época, vinculava os casos de mulheres brancas e de 

classe média. 

Refletir sobre como esse caminhar do combate a violência contra a mulher foi traçado 

no Brasil, de como esse enfrentamento foi delineado por mais de 40 anos até que finalmente 

tivéssemos o advento de uma lei especifica para o combate desse tipo de violência, se constitui 

como objetivo principal desse trabalho. Para isso, refletiremos sobre as iniciativas do 

movimento feminista e de mulheres, a partir da década de 1970, no combate à violência contra 

a mulher. Como afirma Santos (2008)  

 

Até meados da década de 1970, a questão da violência contra mulheres não era 

politizada pelos movimentos de mulheres. No caso da violência doméstica e conjugal, 

o Estado e a sociedade não reconheciam esta questão como um problema social e 

político, aceitando esta prática social como um assunto privado e até “normal”. 

(SANTOS, 2008, p. 30)  

 

Ao dar visibilidade a questão da violência, e reivindicar que a violência de gênero fosse 

colocada como questão social e política, esse movimento teve papel fundamental na defesa de 

 
4 Ocorrido em 15 de junho de 1985, recebeu ampla cobertura da imprensa e causou comoção popular. Causou 

repercussões no comportamento social foi também retratada na canção "Mônica", da compositora Ângela Rô Rô. 
5 -Assassinato de jovem de 21 anos. Crime ocorrido em 1977, no Rio de Janeiro , na casa de Michel Frank, 

milionário suíço-brasileiro supostamente envolvido com o tráfico de drogas. Acusado do crime, Michel fugiu para 

a Suíça, onde foi morto a tiros em 1989, sem nunca ter sido julgado.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1udia_Lessin_Rodrigues
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82ngela_R%C3%B4_R%C3%B4
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Michel_Frank
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_drogas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/1989
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ações governamentais que, principalmente, começam a se concretizar já no início da década de 

1970. Com a pressão que a demanda das mulheres fazia não era mais possível ignorar seus 

clames e responder à questão da violência contra mulheres. Então nesse período surge a criação 

de delegacias da mulher, serviços como casas-abrigo e centros de referência, ações ligadas às 

políticas de saúde, entre outras. A pressão das mulheres para a efetivação desses feitos foi 

especifica e concisa. A entrada cada vez maior de mulheres, no mercado de trabalho, 

expandindo seus níveis de escolarização, presentes nos movimentos sociais, nos eleitorados nas 

urnas, e em outras esferas fez com que o estado e governos necessitassem dar uma resposta 

frente a essa nova conjuntura. 

O potencial revolucionário desse movimento permitiu que parcelas institucionais e 

sociais refletissem sobre suas antigas práticas, encontrando novos caminhos que não passassem 

pela opressão de mulheres. Os anos 1970 foram vigorosamente marcados pela resistência de 

muitos grupos ao governo ditatorial do período. Muitos grupos e coletivos feministas 

contestavam não a ordem estabelecida, mas o próprio ato de poder lutar e ser protagonista de 

suas causas. De questionar o papel atribuído a mulher num mundo político e público que lhe 

era negado. Sobre o período e sua efervescência, afirma Eva Blay (2017): 

 

Durante o ano de 1981, grupos feministas se reuniram para elaborar um programa a 

ser apresentado aos futuros governadores. Uma programação suprapartidária até então 

e que era discutida publicamente em bairros, praças e encontros (BLAY, 2017, p. 86). 

 

Como consequência das mortes dessas mulheres e do momento fértil de lutas e 

mudanças que estavam por vir, os grupos feministas em geral mais especificamente, Coletivo 

de Mulheres/RJ, Grupo Feminista do Rio, Sociedade Brasil Mulher/RJ e o Centro da Mulher 

Brasileira/Niterói assinam o manifesto intitulado “Quem ama não Mata! ”. Nele podemos 

encontrar a denúncia dos casos de violência contra mulheres, bem como uma defesa dos direitos 

fundamentais, praticas machistas da sociedade, e os crimes julgados que defendiam a legitima 

defesa da honra, como no caso de Doca Sreet. (MEDEIROS, L. A, 2011) 

 

Nós, Feministas do Rio de Janeiro, repudiamos esses assassinatos e protestamos 

contra todas as formas de violência que sofremos no nosso dia a dia, lembrando que 

esses crimes acontecem com mulheres de todas as classes sociais embora só cheguem 

às manchetes dos jornais quando se trata de mulheres da classe média alta. (...) 

Manifestamos nossa solidariedade às mulheres mineiras que iniciaram um movimento 

de luta contra todas as formas de violência que recaem sobre nós, mulheres. Que todas 

nós lutemos juntas em defesa de nossos direitos fundamentais de autonomia e 

liberdade! Essa violência é a forma exacerbada de domínio do homem sobre a mulher, 

que se considerando seu senhor e proprietário, atribui-se o direito de dispor sobre sua 

própria vida. Essa violência é expressão máxima de toda a opressão de uma moral 

machista que, sistematicamente difundida pelos meios de comunicação de massa, 
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tenta sensibilizar a opinião pública contra nossos projetos de emancipação, 

independência e autonomia. Fatos como esses revelam uma moral machista que 

justifica a violência de sermos consideradas objetos sexuais; a violência de nos ser 

negada uma identidade própria; a violência da desigualdade de oportunidades de 

trabalho; a violência da dupla jornada de trabalho; a violência do mando do pai sobre 

a filha, do marido sobre a mulher; a das agressões sexuais que sofremos todos os dias 

nas ruas. Não vamos admitir que, sob alegação de uma “pretensa legítima defesa da 

honra”, tentem se transformar as vítimas em rés, como no caso Doca Street, baseado 

na exploração dos sentimentos e da vida mais íntima dessas mulheres. Não vamos 

admitir que mais uma vez tentem nos negar o direito de dispor livremente sobre nossa 

vida, sobre nosso corpo. (Jornal do Brasil em 1981, apud MEDEIROS, L. A,2011 

p.7). 

 

 Concomitantemente aos manifestos que ocorriam no Rio de Janeiro, um grupo de 

mulheres foi formado em São Paulo em 1980.  Com o intuito de construir uma luta independente 

contra a violência por meio de entidades que tinham como objetivo atender a mulher vítima de 

violência, com um serviço de feministas voluntárias que incluía assistentes sociais, psicólogas 

e advogadas entre outras profissionais.  Esse encontro escolheu a luta pelo enfrentamento da 

violência doméstica como principal flâmula. Esse episódio marca o início do processo de 

formulação de políticas públicas com recorte de gênero, que se propagou em todo o País. 

No mesmo ano do encontro no Estado de São Paulo, foi lançado o SOS-Mulher de São 

Paulo o primeiro do Brasil. A partir daí surgiram em 1981 organizações do Tipo SOS-Mulher 

em vários estados brasileiros: Campinas/SP também em 1980; Porto Alegre/RS, João 

Pessoa/PB e Rio de Janeiro/RJ em 1981; e Goiânia/GO em 1982, todas com o objetivo de 

auxiliar mulheres vítimas de violência doméstica. 

Para essas estruturas de apoio funcionarem, foi preciso uma organização das feministas 

no que Celi Pinto (2003) chama de “feminismo profissionalizado” que se alastra nos anos de 

1980 e nos anos 1990 se transformam em grandes ONGs. O momento contribui para união entre 

as ditas feministas (mulheres cultas e acadêmicas) e grupo de mulheres, dentre as quais se 

encontravam trabalhadoras fabris, donas de casa, desempregadas, mulheres em geral que além 

da violência física ainda dependiam financeiramente de seus agressores. 

 

O encontro entre essas duas realidades tão diversas fez que esse tipo de militância 

feminista tomasse uma nova forma, renunciando à identificação com seu grupo alvo 

e passando a organizar-se de forma profissional – surge um feminismo de prestação 

de serviço, em que as mulheres vítimas da violência encontravam profissionais da 

saúde e da área jurídica para lhes dar apoio. Encontramo-nos aí diante de um tipo de 

organização que se espraiou ao longo da década de 1980 e dominou o movimento na 

década de 1990, isto é, o feminismo profissionalizado das organizações não-

governamentais (ONGs). (PINTO, 2003, p. 81-82) 

 

A proposta feminista do SOS Mulher era assim, combater a violência a mulheres pelos 

próprios métodos das mulheres. Ou seja, para isso precisava ser criada uma consciência 
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feminista, era desejável que a mulher enxergasse como parte de uma estrutura machista que a 

oprima. Para isso eram usadas rodas de discussão entre mulheres, marchas, vigílias, palestras, 

depoimentos de outras vítimas sem a necessidade do que se chamava de “assistencialismo” do 

Estado. 

Como consequência das manifestações feministas contra a violência a mulher, em 1985 

foi criada a primeira Delegacia Especializada no Atendimento da Mulher – DEAM – em São 

Paulo. Nessa mesma ocasião, surgiu o Programa de Assistência à Saúde Integral das Mulheres 

– PAISM –, que trouxe uma nova concepção de atendimento da saúde para as mulheres. Além 

disso, é neste momento em que surgem as primeiras ONGs feministas atuantes até hoje, como, 

a Rede Feminista de Saúde, Geledés, CFEMEA, Fala Preta, SOS-Corpo, entre outras. 

Além das redes, das associações, e centros feministas, muito destaque se dá a criação 

das delegacias especializadas para atender a mulher e a criação de serviços de atendimento as 

mulheres vítimas de violência. Elas foram resultado tanto das lutas dos movimentos feministas 

nos anos 1970 e 1980, mas também, foi uma espécie de assimilação limitada e contraditória 

pelo Estado de uma reivindicação das mulheres limitando o combate à violência à criação de 

delegacias.   

O movimento feminista, na década de 1970, fez parte de um movimento mais peculiar 

e amplo da sociedade brasileira que resistia e lutava contra a ditadura e contra as formas de 

opressão da mulher. Apesar da luta contra a ditadura e o Estado sobrepujar, a atuação do 

movimento feminista foi de suma importância para que o tema da violência contra a mulher 

saísse de uma vez por todas da esfera privada e, passasse a ser discutido na esfera pública, nos 

meios de comunicação e perante o Estado, como um problema político e social a ser enfrentado. 

2.4-A Lei do Feminicídio 13.104/2015 

Da legitimação da violência contra mulher pelo próprio Estado, desde a criação de uma 

lei especifica para mortes de mulheres, o Brasil levou 515 anos. Isso porque desde o Brasil 

colônia, nas ordenações Filipinas, o homem podia aplicar castigos corporais na mulher vítima 

de adultério. No código civil de 1916 Clovis Belviláquia colocava a mulher como relativamente 

incapaz, e necessitava de autorização do marido para trabalhar, o que só se finda com o Estatuto 

da Mulher Casada de 1962. Só em 1977 – Com a criação da Lei do Divórcio, o casamento 

deixou de ser união indissolúvel. 

Outros direitos e apontamentos só foram ainda possíveis de consolidação após o advento 

da Constituição, atual da Republica, em 1988, a chamada Constituição Cidadã. Nela há o 

estabelecimento da proibição de diferença de salarial, de exercício de funções e de critérios de 
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admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil, assim prevê o art. 7º, inciso XXX, da 

Constituição Federal. Só em 1990, é estabelecida igualdade de condições do pai e da mãe no 

exercício pátrio poder, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que mostra a 

legitimação do poder patriarcal do homem como provedor e mandatário do lar, da mulher e dos 

filhos. 

Diferentes dispositivos, principalmente no que tange o código penal brasileiro que ainda 

é de 1940 até hoje, demoram tanto a sofrer modificação que causam estranheza por parte de 

alguns setores da sociedade pela tamanha defasagem temporal de conceitos que por muitas 

vezes já foram superados pela mesma como somente em 2002 a falta de virgindade deixar de 

ser um motivo para se anular um casamento, ou somente em 2005 ser retirado o termo “mulher 

honesta” do Código Penal. 

Conforme a Lei 11.106/2005, a redação do art. 215 passou a ser a seguinte: "Ter 

conjunção carnal com mulher, mediante fraude". Ao invés de "Ter conjunção carnal com 

mulher honesta, mediante fraude. O crime em questão consuma-se com a efetiva conjunção 

carnal e somente é punido a título de dolo, podendo ser praticado mediante concurso de pessoas, 

com possibilidade de verificação da forma tentada. 

O objeto jurídico da tutela penal nesse foi a de liberdade sexual da mulher. 

O sujeito ativo do crime só pode ser o homem, e somente a mulher honesta (ser honesta 

equivalia a ser mulher de “família”, e/ou virgem, ou seja que estava sobre a égide e proteção 

de algum macho, seja ele seu pai, marido ou irmão)  estava sujeita a ser vítima de tal ilícito 

penal, o que agora foi corrigido, pois a partir da "nova lei" qualquer mulher poderá ser vítima, 

sujeito passivo, portanto. 

Ainda na esteira desse pensamento, temos um paradoxo: baseada nesse conceito de 

igualdade abstrata torna-se possível a implementação de políticas públicas pelo Estado cujo 

conteúdo se define como discriminação positiva de mulheres. A lei do feminicídio, e a lei Maria 

da Penha se incluiriam, portanto, nessa categoria. 

 

A contrapartida dessa fenda no aparelho de Estado consiste na transmutação, por parte 

deste, do sentido impresso nas referidas medidas, de modo a, ao invés de propiciar as 

mulheres condições para a conquista da igualdade vis- á- vis, os homens, mantê-las 

na sua dependência .Na verdade, portanto, a fenda não é senão uma válvula através 

da qual os processos sociais fluem e refluem. A esperança, situa-se exatamente nos 

resíduos que o processo de fluir-se e refluir-se vai deixando (SAFFIOTI, ALMEIDA, 

1995). 

 

A maior parte das políticas públicas para mulheres no Brasil desde o final dos anos 1970 

são basicamente destinadas ao combate de violências voltadas para a saúde. A questão da 
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violência revelou-se como tema aglutinador comum entre grupos feministas, virando uma pauta 

constante nos movimentos e que culminaram em leis positivadas para garantir esses direitos 

pleiteados pelas mulheres, seja pela lei 13.340/ 2006, (Maria da Penha), seja na lei Feminicídio 

13.104/2015 (BRASIL, 2015). 

Uma crítica ainda pode ser feita a denominação de vítima, muitas vezes as mulheres são 

denominadas nesse tipo de violência especifica, pois tal denominação não dá conta de explicar 

a realidade histórica e revela assim um pensamento autoritário. Assim as relações de violência 

têm um grau de escalada, de agressão verbal, até chegar ao feminicídio de fato. Dessa maneira, 

a relação direta com a vítima contribui para essa para a efetivação dessas violências. Uma 

diferença então própria desse tipo de violência é que ela se estabiliza em determinados períodos 

de tempos, dando uma falsa sensação de apaziguamento. Isso não elimina porem as chances do 

feminicídio. (SAFFIOTI, ALMEIDA, 1995, p. 36). 

Não é intenção deste trabalho, entrar numa análise psicológica do uso da violência, 

porém se faz necessário destacar que a violência contra mulher se faz como “fruto da 

necessidade do homem de fazer parecer maior o poder que goza nesse tipo de relação”.  Nesse 

sentido, Saffioti e Almeida, apontam o pensamento de (MAY, 1981) que desenvolve a ideia de 

Hannah Arendt de que a “violência é a expressão da impotência”. 

Assim as mulheres ocupam o último posto na hierarquia de poder. Convivem com o 

treinamento da impotência desde o berço, o que culmina num convívio da violência, “eis porque 

a mulher é muito menos violenta que o homem, pois ela aprende a coexistir com a violência” 

(ibidem, p. 44). 

Até muito pouco tempo, considerado como crime passional, ou seja, como crime de 

amor e paixão, o Brasil só em 2015 aprova a Lei 13.104, que tipifica e caracteriza o homicídio 

praticado contra mulheres em razão da condição do gênero feminino e por razão do gênero 

feminino, crimes que envolvam violência doméstica, ou ainda menospreze a condição de 

mulher.  

Apesar dos alarmantes dados já mencionados de morte de mulheres no Brasil, quando 

se começou a falar na necessidade de uma “Lei do Feminicídio”, surgiram por parte de pessoas 

em diversos setores sociais, inclusive representantes políticos, indagações como de “por que o 

direito penal deveria diferenciar homicídios quando se trata da vítima?”. Foram levantadas e 

ainda hoje inquieta alguns juristas. Esses que insistem em respaldar seus argumentos no 

princípio da igualdade constitucional, previsto no caput de seu art. 5° da CRFB. 

Essa premissa da igualdade na maioria das vezes se esquece de levar em consideração 

também o princípio da equidade para justificar a aplicação das leis. Esquecendo, que este último 
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princípio se embasa numa adaptação da lei aos casos concretos, observando, portanto, os 

critérios de justiça numa forma de aplicar o Direito sendo o mais justo possível para ambas às 

partes. Nesse sentido a premissa do Direito dito neutro omite os abismos históricos existentes 

entre os direitos atribuídos aos homens e mulheres, assim também como fatores raça que 

atravessam a trajetória de formação desse país. 

Nesse sentido, há ainda um posicionamento entre alguns doutrinadores que veem na lei 

do feminicídio apenas um caráter simbólico e demagógico já que a nova lei inclui no art.121 

do Código Penal o § 2- A, que enumera o crime cometido contra a mulher por razoes de 

condição do sexo feminino, será considerado feminicídio quando incluir violência doméstica e 

familiar; menosprezo, discriminação à condição de mulher. Dessa maneira a pena é exatamente 

a mesma de homicídio qualificado por “motivo torpe”, por exemplo, ou seja, 12 a 30 anos de 

prisão (vide art. 121 § 2°, I, “in fine”, CP). Assim, o que era crime qualificado continua sendo. 

Mas novamente essas velhas premissas do direito como, igualdade e neutralidade não 

mais cabem. Não só à luz da Teoria Feminista do direito, mas como também de uma visão que 

leve em consideração a questão histórica de formação de direitos entre homens e mulheres que 

não foi análoga, além dos fatores sócio-raciais.  Há um avanço importante na criação da lei do 

feminicídio que é justamente nomear, no sentido de que o que não tem nome não existe. 

Antes do advento da nova lei, o que tínhamos era os chamados crimes de honra, que na 

maioria das vezes levavam os autores a impunidade. Foram décadas de luta, de movimentos de 

mulheres, de pressões internacionais, de campanhas de conscientização dentre as que levaram 

o slogan “quem ama não mata” nos anos 1970 até chegarmos à Lei n° 13.104/2015, Lei do 

Feminicídio. Ainda mais recentemente à Lei 13.715/2018, que por sua vez, alterou o art. 92 do 

código penal para incluir mais um efeito de condenação, qual seja: 

Art.92- São também efeitos da condenação: 

 

(...) 

II- a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos 

crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular 

do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado 

ou curatelado (Redação dada pela Lei n° 13.715, 2018). 

 

Em relação aos chamados crimes de honra, dispõe a Comissão Nacional de 

Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, criada pelo Grupo Nacional 

de Direitos Humanos (GNDH): 

 

Defesa da honra 

Enunciado n° 26 (008/2015): 
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Argumentos relacionados a defesa à defesa da honra em contexto de violência de 

gênero afrontam o princípio da dignidade da pessoa humana, o disposto no art. 226 § 

8°, da Constituição Federal, a Convenção de Belém do Pará, e a Convenção CEDAW 

da ONU. (Aprovada na II Reunião Ordinária do CNDH em 2015) 

 

Passados mais de dez anos da promulgação da Lei Maria da Penha e quatro anos da Lei 

do Feminicídio, contudo, percebe-se que ainda não há unanimidade na sua aplicação entre os 

julgados brasileiros. 

Apesar de homens serem maioria entre as vítimas, o número de mulheres assassinadas-

sobretudo pelos companheiros ou ex-companheiro é um dado que só cresce. Não obstante, a 

esse fato, poucos casos são classificados como feminicídio. (REIS, 2017). Esse fato, muito 

revela sobre o machismo institucionalizado, presente nas delegacias, nos tribunais, na mídia 

que ao não nomear um tipo penal de crime já existente, invisibilizam a violência específica que 

as mulheres sofrem. 

Essa classificação incorreta muito impacta, por exemplo, nas políticas públicas. A falta 

de estatísticas e a divulgação faz com que menos politicas sejam estabelecidas. De acordo com 

o Fórum Brasileiro e Segurança Pública (2018 p.56) apenas 1.133 dos 4.539 homicídios de 

mulheres ocorridos em 2017, foram registrados como feminicídio. 

Na esfera do Poder judiciário, a jurisprudência ainda está por formar, almeja-se, uma 

aplicação da legislação para os casos de mortes violentas contra mulheres, condizente com as 

leis já existentes. A verificação dos elementos de gênero é um olhar que se baseia na Teoria 

feminista do Direito. É possível explicar assim, portanto por qual motivo uma parcela 

considerável dos representantes da Justiça escolhe a contramão, ao desconsiderar os 

dispositivos legislativos já existentes, recomendados para mulheres em situação de violência. 

Muitos magistrados consideram que a qualificadora do feminicídio possui natureza 

subjetiva, em contraposição a outra vertente que a colocam como natureza objetiva.  Essas são 

as que dizem respeito ao crime, enquanto aquela diz respeito ao agente. Enquanto as objetivas 

dizem a respeito às formas de execução, as subjetivas abordam a motivação do crime. 

Sendo considerada como subjetiva e em caso de concurso de agentes, as qualificadoras 

não se comunicam aos demais coautores ou partícipes. Temos ainda que se levantada à tese de 

homicídio privilegiado e for considerada, a qualificadora homicídio estará prejudicada. Se, 

contudo, for considerada a qualificadora feminicídio como objetiva, poderá estender-se aos 

demais agentes do crime e ainda coexistir com outras qualificadoras como de “motivo torpe ou 

motivo fútil”. 

Acreditamos que operadores do direito ou mesmo autores quando analisam a 

qualificadora como subjetiva ignora o intuito que a Lei foi criada, os números alarmantes de 
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mortes contra mulheres e que infelizmente ainda não vivemos num mundo de igualdades para 

todos. Não sendo o menosprezo ou discriminação contra a condição da mulher algo subjetivo. 

De acordo com a Teoria Feminista do direito analisamos a aplicação dessa qualificadora como 

subjetiva um ato intrínseco a sociedade machista e misógina na qual vivemos onde habita o 

direito.  

Já quando analisada de forma objetiva a qualificadora se liga ao gênero da vítima, 

mulher. Assim de acordo com Nucci (2017, p.764) 

 

Não aquiescemos à ideia de ser uma qualificadora subjetiva (como motivo torpe ou 

fútil) somente porque se inseriu a expressão “por razoes de condição de sexo 

feminino”. Não é essa motivação do homicídio. O agente não mata a mulher porque 

ela é mulher, mas o faz por ódio, raiva, ciúme, disputa familiar, prazer, sadismo, 

enfim, motivos variados que podem ser torpes ou fúteis, podem inclusive ser 

moralmente relevantes. Sendo objetiva pode conviver com outras circunstancias de 

cunho puramente subjetivo. Exemplificando, pode-se matar mulher no ambiente 

doméstico por motivo fútil, (em virtude de uma discussão entre marido e esposa), 

incidindo assim duas qualificadoras: ser mulher e motivo fútil. Essa é a real proteção 

à mulher, com a inserção do feminicídio. 

 

Assim, o feminicídio tem relação direta com a condição de vulnerabilidade da vítima. 

Sendo objetiva a qualificadora do feminicídio, porque além de conter o móvel do crime, está 

respaldado na disparidade histórico-estrutural entre os gêneros. 

 De tal modo temos, conforme o enunciado: “A qualificadora do feminicídio, na 

hipótese do at. 121, § 2 °- A, inciso II, do Código Penal, possui natureza objetiva, em razão da 

situação de desigualdade histórico-cultural de menosprezo ou discriminação à mulher”. 

(Aprovado na II Reunião Ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH) e pelo 

Conselho Nacional de Procuradores Gerais (CNPG)). 

Portanto nesse sentido, podemos completar o raciocínio penal de que a qualificadora do 

feminicídio pode coexistir com a qualificadora da Torpeza, sem incidir no bis  in idem6, que no 

direito é vedado.  Portanto, a qualificadora do feminicídio não pode servir de substitutos das 

qualificadoras de motivo torpe ou fútil que são de natureza subjetiva. Assim temos que: 

 

Pensar de outra forma é subverter os princípios da lei tutelar da mulher, tornando vão 

o esforço do legislador para sua promulgação, pois a finalidade da lei inovadora do 

Código Penal veio na esteira da mesma doutrina inspiradora da lei Maria da Penha, 

procurando conferir maior proteção à mulher brasileira, vítima de violências culturais 

atávicas, que lhes impuseram a subserviência em relação ao homem. Vale dizer: 

resgatar a dignidade perdida ao longo da histórica dominação masculina foi ratio 

essendi da nova lei, e este fim teleológico estaria perdido se fosse simplesmente 

 
6 Expressão em latim muito utilizada no direito. É um princípio jurídico que significa "bis", repetição, "in idem", 

sobre o mesmo.  Usado no Direito Penal e Processual Penal, estabelece que ninguém pode ser julgado duas vezes 

pelo mesmo crime. (Dicionário Jurídico, Direito Net)   
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substituído à torpeza para a afirmação do feminicídio (TJ/ DFT, Primeira Turma 

Criminal, REE 20150310069727, Relator: Desembargador George Lopes Leite, j, 29. 

10. 2015). 

 

Como demonstrado temos no Brasil hoje, um arcabouço legislativo expressivo para a 

proteção dos direitos das mulheres que em relação à violência é maior ainda. Porém segue o 

impasse entre o intuito que a lei foi criada, todos os processos que elas envolveram como 

engajamento de grupos de mulheres e movimentos feministas, comissões, apelações públicas 

entre outras até chegar ao funil da aplicação que passa pelo crivo dos julgadores. Julgadores 

esses nem sempre atentos às leis penais especializadas.  

Um cenário que somente pode ser mudado à luz da Teoria Feminista do Direito, e na 

conscientização nos casos da violência contra a mulher, serem analisados e julgados com 

subsídio nos estudos de gênero, numa perspectiva multidisciplinar que levem em consideração 

os fatores históricos e sociais, com criticidade e coerência na tão desejada equidade de gênero.  

Consideramos a educação como forma primordial de mudança da sociedade, nesse 

sentido se faz necessário que esses estudos de gênero estejam presentes nas faculdades de 

Direito.  Isto se faz necessário para uma análise das leis feita de maneira que leve consideração 

a abissal discrepância construída ao longo dos séculos em relação aos diretos dos homens e das 

mulheres, que fazem com que leis, como as aqui analisadas, tenham necessidade de serem 

criadas. Desvendando não só a existência da inequidade, como também evidenciando para a 

necessidade de uma elaboração, interpretação e aplicação da lei que não intensifique ou 

retifique as práticas machistas, violentas e misóginas a qual estamos sujeitas.   

 

                                                                                                                                                            

CAPÍTULO 3- MULHERES LUTAS E CONQUISTAS 

3.1Anos 1970- ONU  

 

No intuito de revisitar a trajetória do feminismo como um movimento que luta pela 

emancipação de gênero, mas também que caminha lado a lado com as configurações históricas, 

sociais, políticas de contexto nacional e internacional, analisaremos por décadas até chegar aos 

dias atuais, às peculiaridades do feminismo brasileiro e suas influências internacionais.  

A situação da mulher quanto sua emancipação e lugar na sociedade vinham mudando 

na maioria dos países do mundo. O assassinato de Ângela Diniz aconteceu quando o mundo 

vivia a Década da Mulher (1976-1985), estabelecida pelas Nações Unidas. A questão dos 

direitos da mulher adentrou na pauta social. O feminicídio de Ângela Diniz contribuiu para 
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impulsionar a organização das mulheres. Muitos coletivos nasceram. Em 1980, foi criada a 

Comissão contra a violência no RJ; em 1981, foi criado o SOS Mulher, em Porto Alegre; em 

1985, houve a criação da primeira Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher 

(DEAM), em São Paulo, entre incontáveis iniciativas que foram adotadas. 

No Brasil, as lutas feministas nos anos 1970 saltaram principalmente num contexto de 

luta pela democracia, contra a ditadura e as desigualdades sociais. (MACHADO, L. Zanotta, 

2016). Antes disso, nos lembra Celi Pinto (2003) que enquanto nos Estados Unidos no período 

do que seria da segunda onda, anos 1960 e 1970, temos acontecendo a quebra do american way 

of life, e na Europa a geração pós-guerra tão rompedora de paradigmas e que enseja o maio de 

1964, no Brasil temos o advento da ditadura militar e n final dos anos 1970 o seu período de 

abertura política. 

Ao resultado da experiência de resistência das mulheres à ditadura aliaram-se as 

transformações por que vinha passando o país sob o período de autoritarismo, durante sua fase 

mais amena, o processo chamado de “distensão lenta e gradual” dos últimos governos militares. 

O país se modernizava, com isso a ampliação do mercado de trabalho e do sistema educacional 

geraram novas oportunidades para as mulheres. As transformações culturais em 1968 vistas no 

contexto internacional refletiam no modo de pensar, de agir, e influenciaram comportamentos 

sexuais. Como advento da pílula anticoncepcional veio também o poder de escolha e liberdade 

sexual das mulheres. O questionamento de valores tradicionais familiares, de cunho patriarcal 

são colocados em xeque. 

Nessas circunstâncias de hesitações e questionamento dos valores tradicionais 

patriarcais, o ano de 1975, foi declarado pela ONU7 o Ano Internacional da Mulher. Esse fato 

permitiu uma visibilidade aos movimentos feministas. Assim retificando reconhecimento 

oficial pela ONU sobre a questão da mulher como problema social favoreceu a criação de uma 

frente para um movimento social que ainda atuava muitas vezes na clandestinidade, abrindo 

espaço para a formação de grupos políticos de mulheres que passaram a existir publicamente, 

como o Brasil Mulher, o Nós Mulheres, o Movimento Feminino pela Anistia, para citar apenas 

os de São Paulo. (SARTI, C. ANDERSEN, 2004). 

Importante ressaltar que a inclusão da igualdade de direitos entre homens e mulheres se 

dá na ONU desde 1945 quando se tem a criação de documento que cria as Nações Unidas. A 

 
7 A ONU foi fundada em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial; tinha o objetivo de deter a guerra 

entre países e proporcionar o diálogo. Em Assembleia Geral, em 10 de dezembro de 1948, a ONU reafirma que 

todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de qualquer espécie, seja de 

raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem nacional ou social, classe social ou riqueza. 
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inclusão foi fruto da insistência de diplomatas latino-americanas lideradas pela cientista 

brasileira Bertha Lutz8, que enfrentou forte oposição das delegações norte-americana e 

britânica.  

A carta que foi elaborada na Conferência de São Francisco nos Estados Unidos, foi dos 

primeiros documentos a mencionar a igualdade de gênero em tratados internacionais. Em 

recente pesquisa, de fundamental importância para redefinir os rumos da História mundial, tal 

qual conhecemos e ressaltar o protagonismo das mulheres na luta pela conquista de seus 

direitos, foi feito um estudo das memórias de Bertha Lutz. Os documentos foram encontrados 

pela pesquisadora brasileira Ana Carolina Sarmento na biblioteca da London School of 

Economics (LSE) e entregues a outras duas pesquisadoras Elise Dietrichson e Fatima Sator que 

por sua vez concluíram que não apenas as latino-americanas foram responsáveis pelas menções 

à igualdade de gênero na Carta da ONU, como haviam enfrentado forte oposição de diplomatas 

norte-americanas e britânicas. 

Passados trinta anos do referido documento, e na conjuntura da I Conferência Mundial 

sobre a Mulher no México é estabelecido pela ONU o Ano Internacional da Mulher (instituído 

no dia 18 de dezembro de 1972, em Assembleia Geral das Nações Unidas); e a Declaração da 

Década da Mulher, entre período de 1976-1985. 

Assim a I Conferência Mundial da Mulher, realizada de 16 de junho a 02 de julho de 

1975, na cidade do México, foi assistida por 14 mil representantes de 113 países, dentre estas, 

delegadas de todos os continentes, e organizações não governamentais, cujo lema foi 

“Igualdade, Desenvolvimento e Paz”. Na Conferência, a Organização das Nações Unidas - 

ONU além de anunciar a Década da Mulher (1976-1985), e aprova um Plano de Ação, com os 

temas centrais: igualdade entre os sexos; integração da mulher no desenvolvimento; e promoção 

da paz. Nesse sentido, a designação nos anos 1970 de década internacional da mulher, refletiu 

numa consolidação e reconhecimento das questões feministas no mundo. 

 

O estabelecimento de um ano internacional para as mulheres refletia o fortalecimento 

do movimento feminista no mundo e consolidava o entendimento do feminino em sua 

forma coletiva, pela conscientização do compartilhamento dos problemas e 

dificuldades por diferentes mulheres de diferentes partes do globo. Seguia-se, com 

isso, para a superação da dicotomização entre “público” e “privado” nas questões de 

gênero. Era a transformação do “individual” em “coletivo” que fornecia agora as bases 

do movimento feminista (ALVES; PITANGUY, 1985). 

 

 
8 Cientista, líder feminista na primeira onda e política paulista (1894-1976). É uma das pioneiras da luta pelo voto 

feminino e pela igualdade de direitos entre homens e mulheres no país. Bertha Lutz havia sido encarregada pelo 

então governo Getúlio Vargas de defender justamente a igualdade entre gêneros na Carta da ONU. 
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A I Conferência Mundial da Mulher no México foi o primeiro grande passo 

eminentemente global na tentativa de se “alcançar a igualdade entre homens e mulheres e pôr 

fim à separação entre os sexos em questões concernentes à educação, oportunidades e 

prioridades econômicas” (BOUTROS-GHALI, 1996, p. 34). Os temas eleitos na Conferência 

(igualdade, desenvolvimento e paz) passaram a ser base da ONU e da sociedade civil, a qual 

não se pode deixar de reconhecer a participação que seu deu nas mais de 6.000 de ONGs 

presentes no evento. (ibidem, p. 34). 

Um dos resultados da Conferência foi a preparação de um Plano de Ação para os países 

e da Declaração do México sobre a Igualdade das Mulheres e sua Contribuição para o 

Desenvolvimento e a Paz. O Plano de Ação da Conferência, formalmente conhecido como 

Plano de Ação para a Implementação dos Objetivos do Ano Internacional das Mulheres, surgia 

como um guia de ação para o avanço da condição das mulheres no mundo durante a década que 

se iniciava a partir de 1976. Como podemos observar no trecho abaixo: 

 

O plano de ação 138 provou ser o legado mais duradouro da Conferência. O 

documento formalmente conhecido como como Plano de Ação Mundial para a 

Implementação dos objetivos do Ano Internacional da Mulher. Ofereceu um conjunto 

abrangente de diretrizes para o avanço das mulheres até 1985.Em conformidade com 

a resolução da Assembleia Geral que estabelece o Ano Internacional da Mulher, e 

com objetivo geral triplo de  promover a igualdade entre homens e mulheres, garantir 

a integração das mulheres no esforço total de desenvolvimento; e a amentar  

contribuição das mulheres para o fortalecimento da paz mundial. As delegações 

enfatizaram a inter-relação dos objetivos, que se não estivessem interligados não 

poderia haver sucesso. (Ibidem, p. 35) 9 (Tradução da autora) 

 

Além da direção tripartite (igualdade, desenvolvimento e paz) tem-se a inclusão de 

propostas de ações no âmbito nacional e internacional para ampliar o ingresso das mulheres à 

educação, emprego e participação política, assim como o acesso aos serviços básicos de saúde, 

saneamento, nutrição, moradia, entre outros direitos básicos. Assim se dava início a um 

processo de mudanças para a valorização e efetivação dos direitos das mulheres e o período de 

1976-1986 entrou para história como década da mulher. O ato contribuiu para a legitimação 

das lutas nos movimentos de mulheres em vários países o mundo. O Brasil passou a ser 

 
9 The Plan of Action 138 The Plan of Action has proved to be the most enduring legacy of the Conference. The 

document, formally known as the World Plan of Action for the Implementation of the Objectives of the 

International Women's Year, offered a comprehensive set of guidelines for the advancement of women until 1985. 

In line with the General Assembly resolution establishing International Women's Year, its overall objective was 

threefold: to promote equality between men and women; to ensure the integration of women in the total 

development effort; and to increase the contribution of women to the strengthening of world peace. Delegates 

stressed the interrelatedness of the objectives; without progress in each, they said, there could be no success for 

any. (ibidem p.35) 
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signatário do documento, formalmente em 1981, porém do documento na integra somente em 

1994. 

 

3.2-Anos 1980 – A Carta das Mulheres à Constituinte  

 

No nível internacional, os anos oitenta foram marcados por mais duas Conferências da 

ONU: a de 1980 e a de 1985. Em 1980, no segundo encontro da ONU, em Copenhague, foram 

acrescidos três subtemas: Educação, Emprego e Saúde.  E em 1985, ocorreu a terceira 

conferência ocorreu em Nairóbi, quando foram incorporados os temas sob o título: Estratégias 

Orientadas ao Futuro, para o Desenvolvimento da Mulher até o Ano 2000. 

No Brasil, no cenário do processo de redemocratizção, o país se mobilizou para 

proclamar uma nova Constituição. Desta forma, foram realizadas eleições para a formação da 

Assembleia Constituinte. Várias camadas da sociedade civil, partidos, grupos, sindicatos.... se 

organizaram para mobilizar demandas a serem inseridas na nova “Carta Maior”. Nesse sentido, 

damos destaque a Carta da Mulheres à Constituinte. 

Com o início da redemocratização nos anos 1980, o feminismo no Brasil entra num 

momento de forte ebulição de ideias na luta pelos direitos das mulheres. Surgem cada vez mais 

coletivos, nas mais variadas regiões do país tratando de temas importantes como violência 

sexual, divisão de trabalho, racismo, reforma agrária, direitos reprodutivos, entre outros.  

Esses coletivos feministas constituíam-se muito próximo a grupos populares de 

mulheres que estavam nos bairros mais pobres lutando por saúde, saneamento básico, educação, 

por mais creches, melhorias nas habitações. Esses grupos nesse momento estavam muito 

próximos ás comunidades de base da Igreja Católica, na conjuntura da teologia da libertação 

presente nesse momento de luta contra a ditadura militar ainda vigente no Brasil. (PINTO, 

2010). 

Esse encontro entre o movimento feminista de base na classe média intelectualizada e 

os movimentos populares de mulheres foi importante para trocas e aprendizados numa via de 

mão dupla entre ambos. É nessa conjuntura que temos a criação do mais importante órgão 

feminista de divulgação e luta pelos direitos das mulheres no Brasil: o Conselho Nacional dos 

Direitos das Mulheres (CNDM) em 1984, criado junto ao Ministério da Justiça e um dos 

grandes responsáveis mais tarde pela mobilização que resultaria na carta das mulheres à 

constituinte. Nas palavras de Celi Pinto: 

Uma das mais significativas vitórias do feminismo brasileiro foi a criação do 

Conselho Nacional da Condição da Mulher (CNDM), em 1984, que, tendo sua 

secretária com status de ministro, promoveu junto com importantes grupos – como o 
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Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA), de Brasília – uma campanha 

nacional para a inclusão dos direitos das mulheres na nova carta constitucional. Do 

esforço resultou que a Constituição de 1988 é uma das que mais garante direitos para 

a mulher no mundo. O CNDM perdeu completamente a importância com os governos 

de Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso. No primeiro governo de 

Luiz Inácio Lula da Silva, foi criada a Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres, com status de ministério, e foi recriado o Conselho, com características 

mais próximas do que ele havia sido originalmente. (ibidem, p.17). 

 

O Conselho era então composto por uma Secretaria Executiva, por uma Assessoria 

Técnica e por um Conselho Deliberativo, com orçamento próprio advindo da criação de um 

Fundo Especial de Direitos das Mulheres, na mesma Lei que criara o CNDM. Céli Pinto (2003) 

ressalta que o CNDM era composto por 17 conselheiras, nomeadas pelo Ministro da Justiça, 

das quais 1/3 era advindo de movimentos de mulheres. O que era um grande passo, pois permitia 

que a concretização e difusão de ideias viessem da base dos movimentos feministas e de 

mulheres, das ruas para as mãos do Estado e não ao contrário o que muitas vezes ocasiona em 

capitação. 

Do ponto de vista internacional, a criação do CNDM obedeceu a uma diretriz muito 

clara da Conferência Internacional de Mulheres de Nairóbi, em 1985, quando a ONU orientou 

os governos a criarem mecanismos executivos que realmente demonstrassem que havia 

esforços governamentais para o progresso da mulher. O CNDM foi assim um dos primeiros 

órgãos públicos na América Latina voltados para os direitos da mulher e influenciaram 

iniciativas similares, especialmente nos países do Cone Sul, como a Argentina e o Chile, países 

que possuem uma caminhada de redemocratização e uma história política muito parecida como 

o Brasil. (PITANGUY, 2011). 

Já do ponto de vista nacional, respondia às reivindicações do Seminário Mulher e 

Política realizado em São Paulo em 1984, conduzido por feministas. Assim o CNDM surge 

com a missão de promover em âmbito nacional políticas para assegurar as mulheres condições 

de liberdade e participação nas atividades políticas e econômicas do país.  

É nesse cenário que o CNDM lança a campanha Mulher e Constituinte com o slogan 

“Constituinte pra valer tem que ter direitos da mulher” que prosseguiu até 1988. Nesse sentido 

o Conselho funcionou como articulador entre as demandas feministas e das mulheres de uma 

forma geral e a Assembleia Nacional Constituinte. Nas palavras da então presidente do 

Conselho na época, Jaquecline Pitanguy, (ibidem) percebemos que houve uma conexão efetiva 

entre os clames de grupos de mulheres, coletivos, associações feministas, sindicatos, 

universidades em todo o Brasil em um anseio de ver seus direitos serem legitimados. 
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A campanha pelos direitos da mulher na Constituição da República de 1988 não sofreu 

nenhuma quebra nessa transição. Lançada em todas as capitais, mobilizou mulheres 

das mais diversas regiões. O CNDM elaborou cartazes, folhetos fez inserções na mídia 

e facilitou uma caixa postal para que todas as mulheres e homens que assim 

desejassem enviassem ao CNDM o que acreditavam que deveria ser incluído na nova 

Constituição relativo aos direitos da mulher. E recebemos milhares e milhares de 

sugestões, desde as mais absurdas até propostas a serem consideradas. A partir daí, 

constituímos um grupo de juristas que trabalharam pró bono1 conosco, filtrando – não 

no sentido de censura, mas no sentido de viabilidade jurídica – as várias propostas, 

que foram reorganizadas. Com este material riquíssimo, pudemos fazer uma 

plataforma para a Assembleia Nacional Constituinte. Não era uma plataforma de um 

órgão do governo, de meia dúzia de pessoas, ou de vinte conselheiras, era uma 

plataforma efetivamente social. (PITANGUY, 2011, p. 23) 

 

Toda essa movimentação produziu então um documento histórico, a Carta as mulheres 

Brasileiras aos Constituintes. Após a realização de um Congresso Nacional em 1986 a carta foi 

então aprovada em plenário e entregue em 1987. Nas palavras de Céli Pinto (2003), a carta foi 

o documento mais completo e abrangente produzido na época. Está dividida em duas partes, a 

primeira propõe uma agenda que ultrapassa em muito os alcances dos interesses que diziam 

respeito apenas às mulheres. Assim, o documento prezava pela a justiça social, a criação do 

Sistema Único de Saúde, o ensino público e gratuito em todos os níveis, a reforma agrária, entre 

outras propostas. A segunda parte da carta era especifica no detalhamento as demandas em 

relação aos direitos das mulheres no que se referia ao trabalho, educação, à família, cultura, 

violência, saúde, além de questões nacionais e internacionais.  

Na segunda parte, ou seja, referente aos direitos específicos para mulheres, destacamos 

as reivindicações para coibir a violência contra mulher. São 12 reclamações presentes nesse 

quesito. Percebemos que mesmo a carta tendo 80% dos pleitos atendidos pelos Constituintes e 

ter sido um marco histórico de avanço e união entre os mais variados setores da sociedade em 

prol dos direitos das mulheres, a maioria dos pedidos nesse setor demoraram mais de duas 

décadas para virarem leis. Isso porque mesmo após o advento da Constituição de 1988 e todo 

o avanço que ela trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro, ainda se carecia de leis 

específicas para o direcionamento de questões referentes à violência contra mulheres. 

Nesse sentido, décadas se passaram até que por exemplo desde a entrega da carta o 

pedido I referente a questão da violência fosse atendido. “Criminalização de quaisquer atos que 

envolvam agressões, físicas, psicológicas ou sexuais às mulheres, e dentro e fora do lar”. 

Somente com a promulgação da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha em 2006 que esse pedido foi 

efetivamente atendido. Ou seja, 20 anos depois e mesmo assim, após muita pressão 

internacional e nacional. 

No que tange aos pedidos II, III e IV, quais sejam, II: “Consideração do crime sexual 

como ‘crime contra pessoa e não como crime contra os costumes, independente do sexo, 
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orientação sexual, raça, idade, credo religioso, ocupação, condição física ou mental ou 

convicção política”; III: “Considerar como estupro, qualquer ato ou relação sexual forçada, 

independente do relacionamento agressor com vítima de ser a última virgem ou não e em que 

local ocorra” e IV “A lei não dará tratamento nem preverá a penalidade diferenciada aos crimes 

de estupro e atentado violento ao pudor” temos que somente foram incorporados com a Lei 

12.015/09.  

As principais alterações que se percebe ao comparar a redação nova com a anterior é a 

substituição da palavra mulher por alguém, bem como, a inclusão das elementares que eram 

previstas no crime de atentado violento ao pudor. Ainda a ampliação do conceito de estrupo, 

abarcando também os atos libidinosos e igualando suas penas. O art. 214 foi revogado, e agora, 

tudo é tratado no art. 213 do Código Penal, o qual dispõe: “Constranger alguém, 

mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com 

ele se pratique outro ato libidinoso”. Em decorrência desta unificação, o sujeito passivo do 

estupro poderá ser uma pessoa do sexo masculino ou feminino.  

Na mesma linha segue a reivindicação número V da carta, “Será eliminada a expressão 

mulher honesta” Disposta no art. 216 e 219 do Código Penal, que na integra subscrevia: Art. 

216: “Induzir mulher honesta, mediante fraude, a praticar ou permitir que com ela se pratique 

ato libidinoso diverso de conjunção carnal”, alterado também pela Lei 12.015/2009. E art. 219: 

“Raptar mulher honesta, mediante violência, grave ameaça ou fraude, para fim libidinoso”, 

revogada pela Lei 11.106/2005. 

A expressão “mulher honesta” era uma categoria jurídica presente desde o Código Penal 

atual de 1940 e que somente no ano de 2005 é retirada do ordenamento. Assim, ser mulher 

honesta era requisito jurídico-legal para configuração de determinados tipos penais como a 

posse sexual, o atentado ao pudor mediante fraude. Como o significado do que seria “mulher 

honesta” não era definido por Lei, cabia a doutrina e jurisprudência faze-lo. 

Lembrando que Doutrina e Jurisprudência são entendimentos sobre as leis emitidos por 

aqueles que detêm a ideia de autoridade sobre assuntos jurídicos, incluindo autores de livros de 

Direito Penal, juízes, ministros, entre outros. Nesse sentido temos que o entendimento do que 

era mulher honesta era dado por homens, brancos, héteros e provenientes de uma classe 

abastada. Característica que só vem muito recentemente mudando no cenário jurídico. Dessa 

maneira o conceito que se arrastava antes de 2005 era o do penalista Nelson Hungria (1981): 

Mulher honesta não é somente aquela cuja conduta, sob o ponto de vista da moral sexual, é 

https://jus.com.br/tudo/violencia
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irrepreensível, senão também aquela que ainda não rompeu com o minimum de decência exigida 

pelos bons costumes. 

Repleta da mais completa subjetividade que se pode caber dentro da expressão “bons 

costumes”, seguiam-se os julgamentos da “mulher honesta”. Seguindo nas reivindicações da 

Carta das mulheres, passemos para a análise da de número VIII na subdivisão de Violência. O 

pedido: “Será retirada da Lei o crime de Adultério” também somente foi contemplado em 2005 

com a já citada Lei 11.105/05. O então art. 240 do Código Penal punia com quinze dias a seis 

meses o adultério.  

Com o objeto jurídico de tutela sobre a família e o casamento é sabido que devida a 

moral machista a adúltera era sempre a mulher, visto que casas conhecidas como prostíbulos 

ou cabarés eram comuns para homens casados ou não. Para o homem um extravasamento 

normal respaldado por necessidades biológicas e para mulher um crime moral além do sexual 

que muitas vezes resultava com sua morte, e mais uma vez vinha o Direito corroborando com 

a moral patriarcal vigente quando legitimava os crimes contra a honra nos casos em que a vida 

da adultera era ceifada pelo marido.   

Para finalizar a análise dos pedidos referentes ao quesito violência, vamos agrupar os 

números VI, IX, XI e XII, pois ambos versam sobre a responsabilidade que deveria ser dada ao 

Estado para oferecer assistência médica, jurídica e social às mulheres vítimas de violência. 

Prevendo a criação de Delegacias especializadas no atendimento à mulher em todos os 

municípios do país, dando autonomia para a mulher registrar queixas, independente da 

autorização do marido e ainda a criação de albergues paras as que fossem ameaçadas de morte, 

bem como a sua subsistência e de seus filhos. 

As primeiras Delegacias especializadas no atendimento às mulheres datam ainda de 

1985, ou seja, contemporâneas ao momento de construção da carta das mulheres e de toda a 

movimentação para a Constituinte. As primeiras foram inauguradas nas cidades de São Paulo 

e Rio de Janeiro ainda em meados dos anos 1980.  Com números ainda muito insatisfatórios 

em todo Brasil e com problemas referentes à qualidade do atendimento especializado, essa 

reivindicação ainda segue sendo uma luta constante dentro dos movimentos feministas e de 

mulheres. 

No que tange à garantia de assistência pelo Estado às vítimas, a criação de albergues 

para proteção às vítimas e violência, e a autonomia para registrar queixa, são questões 

abordadas e respaldadas pela Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Retificadas pela Secretaria 

de Estado da Mulher como uma oferta de serviço de acolhimento institucional para mulheres 

vítimas de violência doméstica, familiar ou nas relações íntimas de afeto com risco de morte, 
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bem como de seus dependentes. Onde são dados os requisitos para o cumprimento das mulheres 

ameaçadas. Sendo o serviço gratuito e as vítimas encaminhadas após o registro do boletim de 

ocorrência em uma DEAM ou Delegacia mais próxima. Como consta nas Diretrizes Nacionais 

para o Abrigamento de mulheres em Situação de Violência (SPM/2011) 

   
Mulheres em situação de violência doméstica e familiar com risco de morte, podendo 

estar acompanhadas: 

a) de dependentes do sexo masculino, até doze anos de idade incompletos, nos termos 

do art. 2° da Lei nº 8.069/1990; 

b) de dependentes do sexo feminino, sem limitação de idade; 

c) crianças e adolescentes do sexo feminino em situação de violência doméstica e 

familiar com risco de morte, somente acompanhados por responsável legal do sexo 

feminino. 

Somente serão acolhidas mulheres e filhas/filhos que sejam encaminhadas e que 

assinem o Termo de Compromisso e Responsabilidade (filhas/filhos e patrimônio).  

Disponível em: http://www.mulher.df.gov.br/casa-abrigo/ 
 

A grande mobilização dos movimentos de mulheres e feministas junto a CNDM e 

parlamentares da bancada feminina, portanto, foram vitoriosas em muitas das suas 

reivindicações que culminaram em direitos garantidos na Constituição de 1988.  Além dos 

pedidos referentes a questão da violência contra a mulher, já esmiuçados, também podemos 

mencionar muitos outros como: a garantia de igualdade a todos os brasileiros perante a lei, sem 

qualquer tipo de distinção; a ampliação da licença-maternidade; a concessão de aposentadoria 

para as trabalhadoras rurais e 13º salário e férias anuais de 30 dias para as empregadas 

domésticas (MIRANDA, 2007).  

A atuação do movimento feminista trabalhou diretamente junto com as parlamentares 

para que uma atuação conjunta fosse feita e as demandas atendidas. A grande mídia no 

momento da votação da Constituinte chamou esse movimento de “lobby do batom”.  O nome 

foi dado pela própria Assessoria do CNDM que resolveu transformar a ironia dos deputados de 

ver tantas mulheres transitarem pelo congresso em um slogan midiático. (PITANGUY, J, 2011)  

O CNDM, no entanto, perde força a partir de 1989. A nomeação 12 novas conselheiras 

alheias a questão do movimento de mulheres provoca a renúncia coletiva das equipes técnica e 

financeira.   Mais tarde no Governo Collor, o CNDM perdeu sua autonomia administrativa e 

financeira através da Medida Provisória 150 de 15 de agosto de 1990. Em 1995, o governo do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso reativa o CNDM, mas, sem estrutura administrativa, 

sem orçamento adequado e com a nomeação de conselheiras sem consulta ao movimento de 

mulheres e feministas (Portal da SPM, 2009). Mesmo com cerca de 80% dos pleitos da Carta 

das mulheres atendidos e da importância que foi essa mobilização de mulheres de todo o país 

com a união também das parlamentares o CNDM chega ao fim. 

http://www.mulher.df.gov.br/casa-abrigo/
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 Poderemos perceber que, mesmo após a CFRB/88 irradiar a luz da democracia e 

igualdade entre gêneros ao ordenamento jurídico, foram necessárias mais de duas décadas até 

que direitos básicos garantissem tratamento adequado às mulheres vítimas de violência com 

leis tão recentes como a 11.340 de 2006, (Maria da Penha) e a Lei do Feminicídio, 13.104 de 

2015, fossem aprovadas.  

Verificamos ainda que pouco protagonismo é dado às reivindicações da carta das 

mulheres e sua luta para que essas garantias aos direitos das mulheres existissem. Nas maciças 

doutrinas de Direito Constitucional brasileiro essa luta exitosa se restringe a ínfimas notas de 

rodapé, quando mencionadas. 

 

3.3-Anos1990- Reforma do Estado e participação da sociedade civil 

Segundo Maria Alice Costa (2011), a crise fiscal do Estado dos anos oitenta impactou 

sobre a credibilidade pública de suas funções, enfraquecendo a percepção de sua finalidade e 

legitimidade diante da ineficiente gestão dos problemas sociais gerados pela crise econômica 

dos anos setenta. Com esta crise fiscal do Estado, uma série de propostas foi impulsionada por 

agências multilaterais de financiamento, principalmente, as relacionadas ao Banco Mundial e 

ao Fundo Monetário Internacional. Este conjunto de recomendações internacionais envolvia: a 

privatização de empresas estatais, o corte nos gastos públicos e sociais e a estabilização 

monetária.  As políticas de ajuste a este receituário supunham também o fim das formas 

protecionistas de intervenção do Estado, dos subsídios às atividades econômicas e a 

desregulamentação da economia. A forma burocrática de administração centralizada no Estado 

foi criticada por essas agências, por ser um tipo de gestão rígida e ineficiente do aparato público. 

As mudanças no sistema internacional redefiniram a agenda governamental nos anos 1980 e 

1990 e forçaram o Estado brasileiro a se adaptar a um novo papel político e social. 

Desde meados dos anos oitenta, passou-se a atentar para as contradições da centralização 

do Estado face ao novo contexto econômico, político e social. Se antes a força dos Estados 

nacionais era importante para implementar sozinho as políticas públicas, os fluxos financeiros 

transnacionais passaram a ocorrer sem a interferência significativa do Estado. A economia 

dominada pelo sistema financeiro e pelo investimento em escala global acabou por criar 

constrangimentos para os estados nacionais. Ao terem sua autonomia restringida, os Estados 

mudaram seu papel na economia. Mudou também a sua legitimidade para organizar a sociedade 

(Costa, 2011).  

Desta forma, os fortes ventos de mudança passaram a influenciar o modelo de Estado 

fomentador, reduzindo seu tamanho e poder. Na América Latina, essas ideias vão ter um efeito 
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quase devastador, devido à fragilidade já existente das políticas sociais. Mesmo em países que 

possuíam uma rede razoavelmente estruturada de proteção social, o ajuste estrutural10 terminou 

por desorganizar os direitos sociais duramente conquistados no passado.  

O Estado em reestruturação supõe a emergência de novas formas de gestão pública, que 

transformem a antiga visão centralizadora em uma nova racionalidade para incrementar a força 

e a eficácia do Estado – a visão participativa. A estratégia é desenvolver políticas sociais por 

meio de gestores técnicos, que percebessem as novas demandas sociais, implantassem estilos 

de trabalho participativo na gestão, formulassem e avaliassem as políticas públicas, 

propiciassem o controle dessas políticas pelos cidadãos e captassem as necessidades dos 

usuários para instaurar políticas públicas coerentes com a nova realidade, por meio do discurso 

do compartilhamento de responsabilidades para o desenvolvimento social. O Estado em 

reestruturação passou a rever o seu papel e suas relações com a sociedade civil. Nesse sentido, 

passamos a observar no Brasil, a tentativa de aumentar a importância da participação da 

sociedade civil na busca por melhores condições de vida e bem-estar, ao lado da valorização 

da eficiência na gestão pública, por meio de parcerias com a sociedade civil e na criação 

governamental de Conselhos, Conferências e Fóruns federais, estaduais e municipais (COSTA, 

2011). 

Conforme a autora, a solução encontrada, aliada à retração do Estado, é a de que a 

participação popular deve ser tolerada somente quando envolvesse uma concepção 

individualista da sociedade civil. Consequentemente, a participação popular deveria ser 

“domesticada”, no sentido de não abalar as estruturas do capitalismo. Desta forma, os governos 

cooptaram e capturaram para o interior do aparelho de Estado, algumas lideranças, que antes, 

eram estranhas ao Estado militarizado. 

Segundo a autora, no movimento de retração estatal dos anos oitenta, o poder antes 

localizado no Estado, dá lugar a um poder difuso nos anos noventa, que se estende por uma rede 

de relações e por campos setoriais, como grupos de mulheres, de jovens, de aposentados, grupos 

étnicos, ambientalistas, dentre outros. Expandem-se as Organizações Não-Governamentais 

(ONGs) como canais não oficiais tendo apoio internacional e nacional a projetos sociais; e, 

surgem no Brasil as OSCIPS (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público). Neste 

momento, muitos movimentos sociais passam a ser orientados por reivindicações pós-

 
10 Conforme Fiori (1995), o ajuste estrutural consistiu basicamente na estabilização econômica, reduzindo o déficit 

da balança comercial e reestruturando o sistema previdenciário. Dedicada às reformas estruturais, o ajuste estrutural 

tem por objetivo a liberalização financeira e comercial, a desregulamentação dos mercados e a privatização das 

empresas estatais. 
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materialistas (a ecologia, a postura antinuclear, o pacifismo, direitos humanos, o feminismo). A 

descoberta de que o capitalismo produziu classes é, agora, complementada pela descoberta que 

também produz diferenças, como por exemplo, as sexuais e raciais, daí os movimentos 

antissexistas e antirracistas (COSTA, 2011). 

Com o processo de redemocratização no Brasil, na década de 1990, as vias de 

participação e parceria se ampliaram entre a sociedade civil e o Estado; e, passou a incluir a 

participação popular em novas dimensões institucionais do aparelho do Estado. Atores sociais 

aproximam-se dos governos numa dinâmica em que cobravam demandas de institucionalização 

de políticas públicas criando instituições participativas em que a sociedade atuava nas tomadas 

de decisões (AVRITZER, 2008). 

 Sobre a expansão das ONGs, discorre Gohn: 

 

Alguns autores passaram a tratar os sujeitos como sinônimos dos movimentos ou 

manifestação ampliada; outros aproveitaram a emergência das OGNGs para 

desqualificar os movimentos, como uma manifestação de grupos do passado, e só 

tratar do terceiro setor como a forma moderna e hegemônica de associativismo na 

sociedade. Outros ainda, de forma criativa e inovadora, retomaram os estudos sobre 

movimentos sociais de forma distinta, enquanto fenômeno de uma nova sociedade 

civil que passa por processos de institucionalização (GOHN, 2007. p.34). 

 

Nesse sentido, as influências da globalização, das novas tecnologias e de processos 

multiculturais criaram uma conjuntura e busca de uma nova ordem. Outro ponto é 

principalmente nos anos 1990 é a captura pelo Estado do sujeito político da sociedade civil e o 

deslocamento das demandas dos movimentos sociais para políticas públicas. Por último, 

evidenciam-se as lacunas que hoje permeiam os movimentos sociais, como seu próprio conceito 

e o que os distinguem de ONGs. 

Em meio a todas essas teorias, clássicas, norte americana, europeia e as repercussões na 

América latina e ainda as contemporâneas nos perguntamos como analisar hoje a questão dos 

movimentos sociais, especificamente de mulheres na nossa atual conjuntura. 

Passamos a observar que, apesar das mulheres hoje serem a maioria no Brasil, nos 

movimentos feministas e nas lutas populares por melhores condições de vida em geral, elas 

estão em minoria do poder institucionalizado. Poucas são aquelas vistas como protagonistas, 

como líderes de movimentos. O homem ainda continua sendo o ator principal no palco. A busca 

pelo protagonismo das mulheres vem sendo galgado há séculos, principalmente enquanto 

coletivo pelo movimento feminista. Tivemos várias fases ou “ondas”, especificidades quanto 

ao espaço e as conjunturas históricas, políticas e sociais de cada país.  
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 Muitas feministas norte-americanas e europeias se inspiraram nos protestos e 

movimentos de rua. Contudo, no Brasil por conta da ditadura militar, não houve grandes 

enfrentamentos nas ruas e, logo depois, nos anos 1980, as ONGs começaram a ganhar espaço 

nas políticas públicas e se expandiram nos anos 1990. 

Nessa época, a conjuntura sociopolítica com vieses neoliberais em que o Brasil se 

encontrava, fizeram com que os movimentos sociais recuassem e as ONGs se multiplicassem e 

atuassem nos projetos e programas sociais apoiados por órgãos públicos. De acordo com Gohn, 

 

As mulheres passaram a estar presentes em novas arenas, mas não como movimento 

social de mulheres, mas como ‘movimento feminista’. Esse termo passou a expressar 

a articulação das feministas em práticas institucionalizadas, atuando via ONGs em 

projetos sociais apoiados. Na realidade, essas novas ONGs não são movimentos 

sociais, mas organizações sociais institucionalizadas que trabalham com mulheres 

(GOHN, 2010, p. 142). 

 

Uma distinção importante, e que é necessária ser feita, é entre movimento de mulheres 

e movimentos feministas (ALVAREZ, 2003). Enquanto, que essas últimas, estão muito mais 

envolvidas nos meios acadêmicos e atuantes nas políticas públicas em prol dos direitos das 

mulheres como aborto, câncer de mama, violências (GOHN, 2010), as primeiras estão nas 

demandas por creches, melhorias nas escolas, e protagonizam ações que beneficiam a toda a 

população, principalmente locais, com demandas específicas. 

Em relação a este tópico, gostaríamos de assinalar o problema da ONGs se tornarem 

gestoras dos projetos sociais. Elas respondem a ações específicas e não possuem a identidade 

específica como o dos movimentos sociais. Outra questão apontada por Gohn, é o perigo dessas 

políticas públicas de inclusão adquirirem um caráter conservador e excludente, pois podem 

gerar renda, mas não emancipação das mulheres.  

Nesta mesma via, para Galeotti (2002) as políticas públicas estabelecem um vínculo 

com o Estado e a sociedade civil além do mercado, assim esse vínculo não é imparcial porque 

implica sujeitos sociais, posições e interesses diferentes. O Estado então é visto como arena de 

negociações e articulações políticas, não deixando de destacar a relação entre economia e 

política que se produz no capitalismo. 

Conceitua as políticas públicas como um meio pelo qual se distribuem recursos 

econômicos e simbólicos, se tratando de ações deliberadas, que levam a cabo atores 

governamentais para determinar a forma pela qual serão atribuídos os recursos com vista a 

satisfazer as necessidades e interesses da população. Essa intervenção do Estado estabelece 

quem tem ou não direito a que. Assim em cada momento da história as políticas públicas 

constroem determinadas identidades coletivas. Para Galeotti (2002) práticas fortemente 
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naturalizadas e arraigadas se sustentam como fortes estereótipos e dificilmente são consideradas 

questões que precisam de modificação.  

Considerando a esfera social como um lugar privilegiado em que há uma contradição 

entre o caráter social da força de trabalho e a apropriação privada da riqueza social, as relações 

de exploração não são percebidas somente entre classes, mas também na opressão de sujeitos 

que ocupam lugares subalternos, entre eles, as mulheres.  

Dessa maneira, dentro das políticas sociais, as políticas de gênero fazem referência as 

políticas do Estado que buscam reduzir as desigualdades e a discriminação entre os gêneros e, 

atender as mulheres na sua condição de subjugação. Assim, essa inclusão demanda uma 

necessidade de remanejamento e de reconhecimento, implicando condições materiais de 

existência de “condições simbólicas” que quebrem uma somatização das relações sociais de 

dominação. (BOURDIEU, op.cit p. 33). 

Sonia Alvarez (2003) analisa que os feminismos latinos americanos na década de 90 

articulam diferentes possibilidades de ação. Nesse sentido a criação de novas diligências, cargos 

dedicados às questões das mulheres não significa uma cooptação pelo Estado desses 

movimentos, mas uma ocupação de cargos historicamente ocupados por homens e assim sob o 

ponto de vista da teoria da sociedade civil, a construção destes vínculos e a presença de atores 

dentro do Estado, poderia contrariar a noção de autonomia social e de distanciamento do poder 

político institucional, levando a uma mudança de dinâmica de cima para baixo. 

 

3.4-Anos 2000, Brasil - Lei Maria da Penha 11.340/06 e movimentos de mulheres contra 

violência  

 

Como já dito a violência doméstica e familiar representa a maior causa de mortes 

violentas em todo o mundo, independentemente de classe social, contra mulheres segundo 

relatório do UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes).  Assim a 

importância de se ter uma lei como a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha de 

7 de agosto de 2006, que se   dedica exclusivamente à violência praticada contra mulher no 

contexto doméstico, familiar ou em uma relação intima de afeto. 

 Dessa forma o art. 5° desta Lei dispõe: 

Art 5°: Para efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra mulher 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento 

físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

I- No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive e as esporadicamente 

agregadas. 
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II- No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por 

afinidade ou por vontade expressa; 

III- Em qualquer relação intima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha com 

a ofendida, independente da coabitação. 

 

Em seu preâmbulo expressa de forma bastante contundente seu objeto, qual seja: 

 
Cria mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

temos do parágrafo 8° do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 

Eliminação de Toas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe 

sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher; altera 

o Código de Processo Penal, o Código Penal, e a Lei de Execução Penal; e dá outras 

providências. 

 

Antes de adentramos em algumas especificidades da Lei em si se faz necessário 

analisarmos as conjunturas que levam a criação dessa Lei tão importante para o combate de 

violência contra mulheres. 

A lei 11.340/06 foi batizada de Lei Maria da Penha em homenagem à Maria da Penha 

Maia Fernandes, símbolo da luta contra a violência doméstica no Brasil e no mundo. A então 

biofarmacêutica Maria da Penha, foi vítima de duas tentativas de assassinato proveniente de 

seu próprio marido, Marco Antônio Viveiros, um professor universitário e economista com 

quem convivia há 6 nos e pai de suas filhas. 

Mesmo após ser condenado nas duas tentativas de homicídio11, cuja última deixara 

Maria da Penha paraplégica com um tiro nas costas, nunca havia sido preso, respondendo 

sempre em liberdade. Devido a morosidade e negligência da Justiça, a vítima juntamente com 

a ajuda de movimentos feministas recorreu a ajuda do Comitê Latino-Americano e do Caribe 

para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM) e do Centro pela Justiça e o Direito 

Internacional (CEJIL), denunciou o Estado Brasileiro à Organização dos Estados Americanos 

(OEA). 

Acatada a denúncia, o Brasil, em 2001, foi condenado pela OEA. Assim foi condenado 

a pagar uma indenização à Maria da Penha no valor de 20 mil dólares e constrangido a criar 

medidas de combate à violência doméstica contra mulheres. Depois de quase 20 anos de ter 

ocorrido os fatos, Viveiros, o agressor, foi preso, mas cumprindo apenas 2 anos de prisão.  

O Brasil já era signatário de convenções internacionais onde se comprometia a criar 

medidas de eliminação da violência contra mulheres como a Convenção sobre Eliminação de 

todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) e Convenção Interamericana 

 
11 O termo femincídio ainda não era utilizado, sendo usado o tipo penal de homicídio do art.121, inciso I do Código 

Penal. 
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para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará) 

ratificadas em 1985, 1995 e 2004, respectivamente. 

Foi criado em 2004 o decreto n° 5.030 de 2004 pelo então Grupo de Trabalho 

Interministerial, coordenado pela Secretária Especial de Políticas para Mulheres para formatar 

propostas e medidas pra coibir a violência doméstica contra mulher e em novembro daquele 

mesmo ano foi encaminhada ao Congresso a Lei Maria da Penha. Assim é muito importante 

ressaltar que a Lei foi criada por mulheres e para mulheres.  

A necessidade de ter uma lei especifica para tratar da violência contra mulher num 

ambiente doméstico faz com que pela primeira vez o Estado se adentre as questões privadas e 

regule o que muitas vezes era visto como um problema pessoal, doméstico, encoberto pela 

sociedade patriarcal.  

Além de processar, julgar e executar as causas que tangem a violência doméstica a Lei 

se preocupou em estabelecer medidas mais rígidas, garantido a execução de medidas protetivas 

de urgência e sendo admitida a decretação de prisão preventiva. Há também uma preocupação 

da lei em ter um caráter pedagógico além do penal punitivista. Isto porque o Direito penal deve 

ser última ratio e sozinho na dá conta de resolver questões estruturais arraigadas na sociedade 

como o machismo. 

Em sua versão original a Lei Maria da Penha não criou novos tipos penais, inovou com 

uma serie de mecanismos de proteção a serem acionados no caso da prática da violência no 

contexto doméstico. Posteriormente, no ano de 2018, a referida Lei sofreu alteração para incluir 

em seu texto um tio penal de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei n° 

13.641/18). 

Assim a forma de violência descrita na Lei encontra tradução no rol dos artigos do 

código penal brasileiro. Portanto, o conteúdo da Lei Maria da Penha é extrapenal, se 

preocupando com políticas públicas preventivas e esclarecimento de como ocorre a violência 

de gênero. Dessa maneira, em face do princípio da tipicidade, não há que se falar em novos 

crimes estabelecidos pelo art. 7° da Lei, mas sim em grandes grupos de espécie de violência, 

os quais justamente se traduzem em inúmeros ilícitos penais e civis já devidamente previstos 

em lei ( BIANCHINI, BAZZO, CHAKIAN, 2019). 

A pauta da violência contra mulheres sempre esteve presente nas reivindicações do 

movimento de mulheres e feministas, mas é a partir do final dos anos 1970 que começa a ganhar 

mais força. Movimentos que reivindicaram sobre esse tipo de violência, como o “Quem ama 

não mata”, somados a visibilidade da mídia, a assinatura de acordos internacionais, o caso de 
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Maria da Penha levado ao âmbito internacional. Somados a pressão nacional e internacional, 

temos na promulgação da Lei 11.340 se tornando o grande marco legislativo que é hoje. 

 

 

 

Capítulo 4- PROMULGAÇÃO DA LEI DO FEMINICÍDIO.  DE QUEM FOI O 

PROTAGONISMO?  

4.1. Pressões internacionais 

No segundo capítulo deste estudo sinalizamos a intenção de se analisar o percurso 

transcorrido que culmina na promulgação de uma lei específica. Nesse sentido, nos interessa 

essa relação entre cultura, movimento social feminista e pressão internacional até o advento de 

uma garantia jurisdicional. Assim, essa pesquisa adere a um conceito de emaranhamento 

político por acreditar que nenhum fato se dá de forma isolada.  

Se os movimentos feministas e de mulheres pressionam a ONU e outros organismos 

internacionais a criação e garantia de igualdade de gênero, quando incorporados esses 

organismos passam a pressionar países no mundo que aderem e assinam acordos se 

comprometendo a atuar nessa direção e por sua vez assim os movimentos feministas e de 

mulheres locais pressionam o Estado para que cumpra o que ele mesmo se comprometeu a 

fazer. Essa pressão de ambos os lados é importante para que políticas de Estado não aconteçam 

apenas como políticas de Governo, atuando e crescendo em determinados períodos e em outros 

não. Criando assim falésias históricas como, por exemplo, a criação e extinção do Ministério 

de Mulheres entre 2003 e 2016. 

Nesse viés, é interessante ressaltar que essa pressão por parte dos movimentos 

feministas e de mulheres é feita ONU desde sua criação em 1945.  Como foi o pedido de 

inclusão na agenda do órgão a inserção de igualdade de direitos entre homens e mulheres, como 

o mostra o documento que cria as Nações Unidas, já mencionado anteriormente, liderada pela 

cientista brasileira Bertha Lutz. 

Porém nos concentraremos ao período que tange ao recorte dessa pesquisa, ou seja, dos 

anos 1970 até os dias atuais. Assim a I Conferência Mundial da Mulher, realizada de 16 de 

junho a 02 de julho de 1975, na cidade do México, cujo lema foi “Igualdade, Desenvolvimento 

e Paz”, teve 11 países representantes entre organizações governamentais ou não. Essa 

conferencia foi de suma importância, pois além de instituir Aa Década da Mulher (1976-1985) 

ainda aprovou um plano de Ação com os temas centrais: igualdade entre os sexos; integração 

da mulher no desenvolvimento; e promoção da paz. Nessa perspectiva, a designação nos anos 
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1970 de década internacional da mulher, refletiu numa consolidação e reconhecimento das 

questões feministas no mundo. 

Dessa maneira, além do supracitado documento, temos que o Brasil é signatário também 

dos seguintes acordos, que tratam especialmente sobre Direitos Humanos e das Mulheres: a 

Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 

(CEDAW); a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher (Convenção de Belém do Pará); a) Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento (Conferência de Cairo) e a IV Conferência Mundial sobre a Mulher 

(Conferência de Pequim- 1994), sendo nesta derradeira que a expressão gênero e 

transversalidade aparecem de forma explicita. Nesse sentido, são recepcionadas normativas de 

intenção de se criar mecanismos protetivos para mulheres antes mesmo da Constituição de 

1988. 

Essa concepção hodierna de Direitos Humanos arraigada num conceito oposto a todo 

horror vivido principalmente na Segunda guerra Mundial, foi introduzida pela Declaração 

Universal de 1948 e reiterada pela Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993. O 

conceito e intenção de proteção dos indivíduos então se dão de maneira Universal. Nesse 

sentido, todas as violações de direitos cometidos pela humanidade baseados em dicotomias e 

extermínio de minorias como fora nos regimes totalitários, precisavam ser extintas. A fim de 

conter novas engrenagens que levasse a “banalidade do mal”, famoso conceito de Hannah 

Arendt, uma busca de segurança através de uma burocracia precisava ser constituída. 

Intolerâncias estavam sendo revistas e nesse contexto calhou da busca do movimento 

feminista por uma interpretação e concepção de Direitos Humanos baseada na diferença entre 

gêneros e que com uma visão crítica do patriarcado, necessitava de reformas de equidade. 

“Assim, direito à diferença implica o direito ao reconhecimento de identidades próprias, o que 

propicia repensar, revisitar e reconceptualizar os Direitos Humanos a partir da relação entre os 

gêneros, como um tema transversal” (CAMPOS, 2011, p. 105). 

A partir dos vários tratados e convenções na intenção se fazer um processo de 

internacionalização dos direitos humanos como fundamentais e no sentido do combate ao 

tratamento desumano e cruel temos as condições para o combate da violência contra mulher 

expressa principalmente na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres em 1979 (CEDAW). O fato de esses direitos passarem a 

serem vistos como universais tanto no campo internacional dos direitos como internamente 

pelos países signatários foi importante para justamente essa cobrança poder ser feita quando o 

Estado se punha omisso perante situações de violência contra mulheres. (MATOS, 2015). 
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A luta das mulheres para incluir na agenda internacional seus direitos e manifestar que 

é necessária equidade mais do que igualdade vem muitos antes da própria criação da ONU. 

Vale lembrar que em 1791 Olympe de Gouges propôs na Assembléia Nacional da França, 

durante a Revolução Francesa (1789-1799) o documento intitulado “Declaração dos Direitos 

da Mulher e Cidadã”. O documento tinha a proposta de se igualar à outra, a Declaração do 

Homem Cidadão, aprovado pela Assembleia Nacional. A proposta foi considerada 

antirrevolucionária por Robespierre e Olympe foi guilhotinada em 1793, denunciada como 

mulher desnaturada.  

Só a título de curiosidade e divulgação, pois como mencionado nesse estudo nos 

agradecimentos e na introdução, é preciso o quanto antes dar holofotes a história de luta das 

mulheres que a história tradicional fez questão de não mencionar. Assim já no seu preâmbulo 

e em finais do século XVIII Olympe Gouges, ilumina e antecipa os parâmetros de equidade 

pelos quais ainda lutamos nesse século. 

 

Mães, filhas, irmãs, mulheres representantes da nação reivindicam constituir-se em 

uma assembleia nacional. Considerando que a ignorância, o menosprezo e a ofensa 

aos direitos da mulher são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção no 

governo, resolvem expor em uma declaração solene, os direitos naturais, inalienáveis 

e sagrados da mulher. Assim, que esta declaração possa lembrar sempre, a todos os 

membros do corpo social seus direitos e seus deveres; que, para gozar de confiança, 

ao ser comparado com o fim de toda e qualquer instituição política, os atos de poder 

de homens e de mulheres devem ser inteiramente respeitados; e, que, para serem 

fundamentadas, doravante, em princípios simples e incontestáveis, as reivindicações 

das cidadãs devem sempre respeitar a constituição, os bons costumes e o bem estar 

geral. (GOUGES, 1791). 

 

Observamos assim que mesmo antes da luta feminista da primeira onda na década de 

1920 e 1930 expoentes de ação por melhorias e efetivação de direitos das mulheres existiram e 

foram aniquiladas. Nesse sentido essa luta não segue uma linha histórica de evolução, e não 

está imune a retrocessos. 

Ainda nesse plano de pressões e internacionalização como instrumento de luta histórica 

dos movimentos feministas para inclusão dos direitos das mulheres como direito humanos, 

temos que só com a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher, de 1979, depois denominada Convenção da Mulher, em vigência desde 1981, 

é que temos o primeiro tratado internacional que dispõe de forma consolidada sobre os direitos 

humanos da mulher. São duas as frentes propostas: promover os direitos da mulher na busca da 

igualdade de gênero e reprimir quaisquer discriminações contra a mulher nos Estados-parte. 

Dessa maneira o Estado brasileiro se comprometeu ao ratificar os documentos 

internacionais de proteção da mulher e o compromisso de criar medidas internas para garantir 
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os direitos das mulheres tanto nas relações privadas, domésticas e familiares como na de âmbito 

público como mulheres na política. Assim numa conjuntura de legislações internacionais e 

movimentos contra a violência de gênero são estabelecidos planos e metas para o cumprimento 

de legislações e políticas públicas que garantissem os direitos das mulheres. 

Dos maiores exemplos dessa força conjunta para efetivação de uma lei que garantisse a 

proteção contra a violência doméstica praticada às mulheres foi após o caso de Maria da Penha 

Fernandes. Ao recorrer a OEA (Organização dos Estados Americanos), levando em 

consideração a morosidade da justiça brasileira em dar uma resposta às várias tentativas de 

feminicídio sofridas, Maria da Penha conseguiu em 2001 a condenação do Estado Brasileiro 

pelo não cumprimento de seu dever de proteção às mulheres por ele honradas 

internacionalmente. Assim mais tarde, também com a atuação do movimento feminista temos 

a criação e promulgação da principal e mais ampla Lei dedicada à proteção das mulheres no 

ordenamento jurídico brasileiro. (MATOS, 2015). 

 

4.2   Promulgação da Lei do Feminicídio: Ecos e Repercussões (2015-2018) 

A lei do Feminicídio surge como resultado então de um clamor social embalado tanto 

pelos movimentos sociais feministas e de mulheres como pelos dados mapeados de violência 

contra o gênero Feminino no Brasil. Perante impunibilidade e até mesmo omissão nos casos de 

tantas mortes, era urgente necessidade da criação de uma lei que permitisse tratar o homicídio 

ou sua tentativa contra mulheres no rol de crimes hediondos. Além de extremamente importante 

para o cunho penal era de valia no sentido de se abrir tanto na educação quanto na mídia uma 

discussão sobre o assunto. 

 O Projeto foi oriundo de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, (CPI) Mista 

da Violência contra a Mulher que manteve o foco em investigar casos de violência doméstica 

ocorrida em todo estado brasileiro entre os anos de 2012 e 2013. A inclusão do feminicídio no 

Código Penal como circunstância deriva da qualificadora do crime de homicídio (PLS 

292/2013).   A Expressão feminicídio, de acordo com o relatório lido na Comissão Mista, em 

2013, é: 

 

A última instância de controle da mulher pelo homem: o controle da vida e da morte. 

Ele se expressa como afirmação irrestrita de posse, igualando a mulher a um objeto, 

quando cometido por parceiro ou ex- parceiro; como subjugação da intimidade e da 

sexualidade da mulher, por meio da violência sexual associada ao assassinato; como 

destruição da identidade da mulher, pela mutilação ou desfiguração de seu corpo; 

como aviltamento da dignidade da mulher, submetendo-a a tortura ou a tratamento 

cruel ou degradante. (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência 

Contra a mulher – Relatório final, CPMI-VCM, 2013). 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113728
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113728
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Assim, dentro da Comissão Mista, auxiliadas pela bancada feminina, composta por 51 

parlamentares que na época lutavam para agilizar os projetos de leis que tangenciavam temas 

que diziam respeito aos direitos das mulheres, senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) apresentou 

substitutivo para aperfeiçoar o projeto, mas manteve a essência da proposta apresentada pela 

CPI. Ela rejeitou emenda apresentada pelo senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) na 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), que abrangia de forma ampla crimes “por 

preconceito de raça, cor, etnia, orientação sexual e identidade de gênero, deficiência, condição 

de vulnerabilidade social, religião, procedência regional ou nacional; ou em contexto de 

violência doméstica ou familiar”. 

Ao dar declaração a senadora Gleisi Hoffmann disse que emenda apresentada pela 

senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) melhorou a redação do projeto, ao redefinir as 

circunstâncias do feminicídio e ao prever o aumento de pena quando o crime for praticado 

contra gestante, idosas, menores de 18 anos, entre outras. E ainda que a tipificação do 

feminicídio visasse impedir interpretações jurídicas anacrônicas como a associação entre 

mulheres e crimes passionais, reiterou Gleisi. (PORTAL SENADO). Lembrou também a 

senadora que outros países da América Latina como México, Chile e Argentina já haviam 

incorporado o feminicídio às legislações atuais. 

A senadora Ana Rita (PT-ES), relatora da CPI Mista, também saudou a aprovação do 

projeto. A votação da proposta foi acompanhada por representantes de diversas entidades, como 

a União Brasileira de Mulheres (UBM), a Via Campesina, a Marcha Mundial das Mulheres e a 

Contag. (PORTAL SENADO). 

O projeto que resulta na Lei do Feminicídio é, portanto, um ponto de partida e não de 

chegada e surge como resposta a inércia do Estado Brasileiro diante do quadro de alarmante de 

morte de mulheres, perante a pressão dos movimentos feministas e de mulheres que há décadas 

reclamavam uma postura dos governantes. Assim, em sintonia com recomendação da ONU, 

vem a defesa de inclusão do feminicídio no Código Penal Brasileiro. Age então como alteração 

no artigo 121 Decreto de Lei nº 2.848/1940, incluindo na redação o crime de feminicídio sendo 

uma qualificadora nos crimes hediondos. Na foto abaixo parlamentares comemoravam a 

aprovação do projeto na Câmara dos Deputados. Como podemos observar na foto, as mulheres 

negras estão sub-representadas no Parlamento, infelizmente. 
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Fonte: Moreira Mariz/Agência Senado, Fonte: Agência Senado 17/12/2014 

A Lei Maria da Penha se mostrava, portanto, insuficiente como meio coercitivo e a sua 

ineficácia no que tange aos crimes de homicídio que sucediam os episódios de violência 

doméstica, culminaram na chamada Lei do Feminicídio. A Lei n. 13.104 foi sancionada em 09 

de março de 2015 e trouxe sérias e importantes mudanças legislativas, prevendo o feminicídio 

como circunstância qualificadora para o crime de homicídio previsto no art. 121, § 2º do Código 

Penal e alterando o art. 1º da Lei n. 8.072/1990, abarcando o feminicídio no rol de crimes 

hediondos. 

Maria Berenice Dias, (2010) importante doutrinadora no que diz respeito aos Direitos 

das Famílias e sempre atenta as mudanças da sociedade, pondera que os alarmantes níveis de 

violência chocavam e chamavam a atenção de todos. Assim a Lei Maria da Penha, devido a sua 

enorme repercussão social, ajudou a construir uma nova cultura de que a mulher tem direito ao 

seu próprio corpo e não pode ser considerada propriedade. No entanto, a autora afirma que tal 

cultura não muda repentinamente ainda mais num país com rizes patriarcais tão arraigadas.  

A promulgação da Lei do Feminicídio deixa claro também a função simbólica esperada 

pelo Direito Penal de incriminação do agente. Dessa maneira seguindo o raciocínio de que não 

há crime sem prévia culminação legal, o dispositivo jurídico responde a um clame da sociedade 

em detrimento ao real problema da violência e morte de mulheres no Brasil. 

Por outro lado, o Direito Penal não tem o condão de solucionar os problemas 

relacionados à violência contra mulher, nesse sentido, partimos do pressuposto que além de 

novas figuras penais devam ser fortalecidas as funções ressocializadoras para os infratores. 



80 
 

Também em 2015, quando já havia sido sancionada a Lei do Feminicídio, acontece em 

Brasília um importante protesto de mulheres, a Marcha Nacional das Mulheres Negras. No dia 

18 de novembro, 50 mil mulheres negras ocuparam a esplanada dos Ministérios com bandeiras, 

turbantes, e com vidas marcadas pela violência, ditaram palavras e ordem. 

É bom lembrar que no Brasil enquanto as taxas de feminicídios em mulheres brancas 

vêm diminuindo, o de mulheres negras vem aumentando. Nos últimos dez anos o feminicídio 

de mulheres negras aumentou 54% enquanto o de mulheres brancas no mesmo período caiu 

9,8%. Os dados são do Mapa da Violência 2015, realizado pela Faculdade Latino-Americana 

de Ciências Sociais (Flacso), com auxílio do escritório do Brasil da ONU Mulheres, da 

Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) e da 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) do Ministério das Mulheres, da 

Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Assim, como podemos observar no gráfico abaixo: 

  

Recai sobre as mulheres negras o somatório do patriarcado e do racismo, assim como 

lembra Nadine Gasman, representante da ONU Mulheres no Brasil, “o impacto mais cruel das 

desigualdades estruturais existentes no Brasil”. (PORTAL AGÊNCIA BRASIL).  Ressalta 

ainda a importância do processo de construção da Marcha por promover uma articulação 

necessária de vítimas diretas e indiretas de violência. 

Diante de um Congresso Nacional onde também é irrisória a representatividade da 

população negra, a Marcha buscou reivindicar reconhecimento, protagonismo e uma sociedade 

mais igualitária.  A ideia de organizar a Marcha surgiu em 2011 durante o fórum Afro XXI. O 

encontro celebrava o Ano Internacional dos Afrodescendentes, declarado pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 2009. Uma das idealizadoras da mobilização, Nilma Bentes, da 
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Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras (AMNB), relembra que a 

iniciativa foi sendo fomentada em conversas entre diferentes organizações. Anos depois, a 

pauta foi definida: Com o slogan; “ Mulheres Negras Contra o Racismo, a Violência e pelo 

Bem Viver” a Marcha reuniu participantes de todos os estados brasileiros. 

 

 
 

Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-11/apos-dois-anos-da-marcha-

mulheres-negras-continuam-mobilizadas-contra-racismo 

Passemos então para o ano de 2016 quando já tínhamos sancionado no Brasil assim 

como em outros países da América Latina a Lei do Feminicídio. Protestos feministas e de 

mulheres eclodiram em junho daquele ano decorrente da morte violenta de Chiara Páez de 14 

anos, grávida, e também de Lúcia Pérez de 16 anos, drogada, estuprada e morta, ambos os 

crimes ocorridos na Argentina. 

O movimento que ficou conhecido como “Nenhuma a Menos” se deu então em forma 

de marcha multitudinária se manifestando além da Argentina no Chile, Uruguai e Brasil. Um 

grande levante de mulheres então marchara em solidariedade as vítimas brutalmente ceifadas 

de suas vidas. Ocorrida no centro do Rio de Janeiro no dia 25 de junho do mesmo ano o ato foi 

realizado em consonância com os demais países da latino América. Assim, o protesto que 

começou na Assembleia Legislativa onde houve discursos, prosseguiu até a Cinelândia, centro 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-11/apos-dois-anos-da-marcha-mulheres-negras-continuam-mobilizadas-contra-racismo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-11/apos-dois-anos-da-marcha-mulheres-negras-continuam-mobilizadas-contra-racismo
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do Rio de Janeiro. Com Cartazes, cantos e gritos ativistas e movimentos organizados de 

mulheres ocuparam as ruas. 

O protesto também reivindicava no Brasil, especificamente, a aplicação da Lei do 

Feminicídio nos casos em que fosse cabido já que apesar da lei ter sido sancionada pela 

Presidenta Dilma Rousseff em 2015, nos tribunais os assassinos de mulheres não eram 

enquadrados no tipo penal do parágrafo 2°-A do artigo 121 do Código Penal, ou seja, mulheres 

mortas em razão de violência doméstica; ou familiar ou por menosprezo ou discriminação à 

condição de ser mulher. 

Na conjuntura do Protesto havia acontecido um estupro coletivo sofrido por uma mulher 

em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro e no crime em questão a mulher fora 

coagida pelos estupradores a não denunciar e não estava num grupo de proteção. Certamente 

se viesse a óbito não entraria nas listas do novo crime de feminicídio. Com um número de 

delegacias especializadas insuficientes, principalmente nas partes mais pobres das cidades e 

com o despreparo dos profissionais envolvidos, a questão ainda carece de debates. Na imagem 

a seguir, uma manifestante carrega um cartaz nas cores que representam feminismo protestando 

contra a violência sofrida pelas mulheres. 

(Fonte:http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-10/mulheres-promovem-protesto-no-rio-

contra-violencia-de-genero-na) 

A seguir adentramos no ano de 2017, já na conjuntura do pós-golpe de Estado sofrido 

contra a primeira presidenta democraticamente eleita do país, e numa circunstância de 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-10/mulheres-promovem-protesto-no-rio-contra-violencia-de-genero-na
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-10/mulheres-promovem-protesto-no-rio-contra-violencia-de-genero-na
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aprovações de medidas neoliberais como a reforma da previdência social. Coletivos Feministas 

novamente se movimentam em todo país novamente pelo fim da violência de gênero, mas 

também contra a reforma da previdência que entre muitas propostas questionava igualar os anos 

exigidos em mulheres e homens ao tempo de aposentadoria. Ignorando assim toda a dupla ou 

muitas vezes tripla jornada das mulheres entre trabalho fora de casa, cuidados com a casa e a 

maternidade (LAVINAS, 2008).   

 Na Avenida Paulista localizada em São Paulo, organizou-se como de costume no dia 

internacional da mulher, dia 8 de março, uma marcha, porém em volume maior para protestar 

por direitos das mulheres, contra a reforma da previdência proposta pelo então presidente 

Michel Temer, e a sempre recorrente pauta da violência de gênero. Além de temas como 

legalização do aborto e o fim da violência policial. 

Novamente numa névoa de movimentos feministas que aconteciam não só na América 

Latina como no Mundo, a marcha seguia um chamado internacional vindo das feministas 

americanas como as intelectuais e ativistas, Ângela Davis e Nancy Fraser. Lá os movimentos 

se davam contra o presidente Donald Trump e na defesa contra a igualdade de gênero. Na 

conjuntura, dentre muitos os cantos que se seguiam na marcha, se ouvia: "A nossa luta é todo 

dia contra o machismo, racismo e homofobia". Nas imagens a seguir mulheres na marcha na 

Avenida Paulista no dia 8 de março de 2017. 
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(Fonte:https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/movimentos-sociais-e-coletivos-feministas-
protestam-por-direitos-da-mulher-em-sp.ghtml) 

Por fim, gostaríamos de abordar dois momentos emblemáticos no que tange o movimento de 

mulheres no ano de 2018, ambos ocorridos no Rio de Janeiro. O primeiro diz respeito ao 

protesto já tradicional organizado na maioria das capitais mundiais referente ao dia 8 de março, 

no contexto do dia Internacional das Mulheres. Utilizamos como referência para ilustrar esses 

protestos fotos do Twitter pessoal da então vereadora Marielle Franco, presente no que seria 

seu último dia de marcha nesse dia emblemático e de luta em todo o mundo. 

Sobre forte chuva no dia da marcha o que não impediu os protestos, a vereadora postou: 

Nem a “ chuva apaga nossa luta! ”. E discursou ao lado de outras mulheres na luta contra a 

violência sofrida da pelas mulheres e pelas intervenções militares que vinham ocorrendo 

principalmente nas comunidades e zonas carentes do Rio de Janeiro. Como se observa na 

imagem a seguir: 

https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/movimentos-sociais-e-coletivos-feministas-protestam-por-direitos-da-mulher-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/movimentos-sociais-e-coletivos-feministas-protestam-por-direitos-da-mulher-em-sp.ghtml
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Menos de uma semana depois desse registro, Marielle Franco e o seu motorista 

Anderson Gomes foram brutalmente assassinados na cidade do Rio de Janeiro. Por desafiar os 

poderes patriarcais, defender direitos das chamadas minorias e ameaçar os poderes da milícia 

com forte atuação principalmente no estado do Rio de Janeiro, vários disparos ceifaram a vida 

da vereadora. Recentemente, vem se discutindo a nomenclatura de feminicídio político para se 

referir ao caso de Marielle, questão melhor abordada no próximo tópico. 

Na análise dos ecos da repercussão desse crime, se faz mister mencionarmos as marchas 

que se deram em várias capitais do país, principalmente no Rio de Janeiro. Milhares de pessoas 

foram às ruas no dia 20 de março de 2018 para protestar contra o feminicídio da parlamentar e 

também contra a violência contra às mulheres em geral. Mais de 50 mil manifestantes incluindo 

movimentos feministas ocuparam as ruas do centro do Rio de Janeiro e um misto de vigília e 

do luto enquanto verbo e substantivo se mesclaram em frente à Câmara Municipal na 

Cinelândia. Como podemos ver na imagem abaixo também postada no Twitter da vereadora 

mesmo após sua morte. 
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 No ato que começou com a chegada dos caixões das vítimas à Câmara e 

prosseguiu até assembleia Legislativa e depois seguiu rumo a Igreja da Candelária, voltando 

para a Praça da Cinelândia, tristeza se convertia em coragem. Muitas palavras de ordem como 

“Marielle Vive!”, “Marielle Presente!”, “Não a intervenção Militar!” foram repedidas. Também 

foi colocada uma placa no local com o nome da vereadora como símbolo do protesto e de 

resistência. 
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De acordo com o site The Intercept, esses são os números estimados de manifestantes 

contra a morte de Marielle pelo Brasil: 

São Paulo (entre 3 e 5 mil) 

Sorocaba (100) 

Porto Alegre (3 mil) 

Brasília (400) 

Salvador (3 mil) 

Belo Horizonte (30 mil) 

Recife (sem estimativa dos organizadores) 

Natal (sem estimativa dos organizadores) 

Fortaleza (400) 

Belém (1.500) 

Manaus (200, segundo a imprensa local) 

Curitiba (2 mil) 

Florianópolis (sem estimativa dos organizadores) 

Juiz de Fora (700) 

Londrina (100)  

(Fonte: The Intercept. https://theintercept.com/2018/03/16/pretesto-marielle-franco/) 

Além do Brasil, também houve manifestações em Buenos Aires, Montevidéu, Nova 

York, Washington, Paris, Londres, Porto, Coimbra, Lisboa, Santiago e Bogotá. (ibidem). 

4.3-A Lei do Feminicídio e a morte de Marielle Franco-2018 

No dia 14 de março de 2018, o Brasil foi surpreendido com a execução da então 

vereadora democraticamente eleita pelo PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), Marielle 

Franco, juntamente com seu motorista, Anderson Gomes. A parlamentar, então mulher, lésbica, 

negra, feminista, representante dos direitos humanos e LGBTQ+ tinha uma trajetória de lutas 

contra desigualdades sociais. 

 Desafiando, portanto, poderes patriarcais consolidados e ocupando um espaço que não 

lhe era reservado, ameaçou poderes aliados à máfia e ousou dar voz a uma luta humanitária 

com foco nas questões de gênero, raça e classe.  Os criminosos estavam em um carro que se 

emparelhou com o de Marielle. Em seguida, efetuaram vários disparos, que vieram a matar os 

dois, escapando apenas assessora da vereadora.  

O assassinato de Marielle e Anderson ainda segue sem solução até o presente momento 

da realização dessa pesquisa. Apesar de terem sido presos e investigados policiais e milicianos, 

suspeitos no envolvimento das mortes, o crime segue em aberto e frases como “Quem mandou 

matar Marielle Franco?” e “Marielle Presente” seguem sendo emanadas pelos protestos sociais 

de movimentos feministas e de mulheres, de direitos humanos, de direitos LGBTIAQ+, 

movimento negro, entre tantos outros juntamente com a sociedade civil. 

 Como nos outros casos de morte de mulheres que alavancaram protestos abordados 

nessa pesquisa, o assassinato de Marielle Franco fora vinculado de forma massiva pela mídia 

https://theintercept.com/2018/03/16/pretesto-marielle-franco/
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nacional além da internacional. Dessa forma, tratando-se de um crime político, ganhou muita 

relevância nos meios de comunicação, ocasionando uma comoção principalmente por meio de 

mulheres. Uma semana antes da execução, Marielle estava presente nas manifestações do 8M 

(movimento do dia internacional de mulheres) nas mesmas ruas do centro do Rio de Janeiro 

onde dias depois novos protestos organizados pelas mesmas mulheres lamentavam a morte 

brutal de uma representante parlamentar de suas lutas. 

Analisando esse crime político contra uma mulher representante dos direitos humanos 

e relacionando com o crime de feminicídio, podemos fazer uma análise que atravessa esse 

trabalho como um todo. Considerando que a entrada da mulher no Brasil na política e em outros 

espaços de poder se dá a passos lentos, e toda misoginia de violência contra mulher, podemos 

falar de feminicídio por conexão Gonçalves (2017; p. 47), que no caso tem uma motivação 

política além de “ser mulher”. Nesse sentido, os casos independem do tipo de vínculo entre 

vítima e agressor. 

Recentemente a expressão “feminicídio político”, também vem sendo usada para 

designar casos como o da vereadora Marielle Franco, da Juíza Patrícia Acioli que em 2011 foi 

morta por prender milicianos em São Gonçalo-RJ, e ainda a religiosa representante dos direitos 

humanos Dorothy Stang por denunciar fazendeiros do Pará em 2005.  

A expressão é colocada por Renata Souza, jornalista, doutora em comunicação e 

Cultura, feminista, negra, militante dos direitos humanos, hoje eleita deputada estadual no Rio 

de Janeiro e que já fora chefe de gabinete de Marielle Franco. 

A deputada também com uma trajetória militante parecida com a de Marielle e 

proveniente da favela da Maré/RJ, segue a luta que tirou a vida de sua companheira legislativa, 

sendo hoje primeira mulher negra presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e 

Cidadania da ALERJ12 além de sempre estar presente em eventos acadêmicos falando da 

importância da abordagem dos temas que envolvam os direitos das mulheres no Brasil. 

Em um artigo de opinião do dia 13 de setembro de 2019, publicado no jornal “O Globo” 

a deputada aborda que é imprescindível que um novo conceito sociológico e político 

compreenda os casos como o de Marielle: 

 

A dominação social e histórica do patriarcado sobre os corpos, vontades e desejos 

femininos gestou uma política infecunda aos propósitos de equidade de gênero em 

todas as esferas de poder. Assim, considero extremamente importante desvendar e 

articular os processos de luta das mulheres, em especial as negras, na tomada desse 

 
12 Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
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poder. Há que se compreender ainda as estratégias de políticas de visibilidade e/ou 

invisibilidade social e midiática, que tanto podem proteger quanto vulnerabilizar a 

própria existência dessas mulheres. Dentro desses propósitos, proponho a formulação 

e conceituação da expressão “feminicídio político” para caracterizar, categorizar, 

denominar e classificar a execução sumária da vereadora Marielle Franco, em 14 de 

março de 2018. Um crime bárbaro, há exato um ano e meio sem resolução. 

 

Assim, reforça no mesmo artigo que é extremamente relevante o esforço de se cunhar 

expressões como a categoria de feminicídio político uma vez que em “jargão jurídico, aquilo 

que não se denomina não existe”. Sendo assim necessário um tipo específico penal para 

designar a morte de mulheres por razões de gênero, faz-se também necessário um subtipo que 

englobariam aquelas que ousam ou ousaram desafiar “a linha de frente da política” por via 

institucional ou não. Nesse sentido conclui que “o feminicídio político traz consigo uma das 

faces mais cruéis da vulnerabilidade da mulher na vida política”. (ibidem) 

 Marlise Matos, professora do Departamento de Ciência Política da UFMG, grande 

nome no Brasil hoje referente à teoria feminista, principalmente no que se refere a quarta onda, 

também cunha o termo “feninicídio político”. Em entrevista também, recente a “Gênero e 

Número”, primeira organização de mídia no Brasil orientada por dados para qualificar o debate 

sobre gênero, a autora e pesquisadora afirmou “Quando o Estado não resolve o caso de Marielle, 

está dizendo: ‘podem matar mulheres políticas que nós não vamos investigar”. 

Nesse sentido aborda que principalmente dentro do Estado colonizador latino-

americano o Estado se cria com bases incisivamente violentas. Exemplifica o genocídio dos 

jovens negros pela polícia como das formas mais violentas de controle desse patriarcado branco 

que sempre esteve no poder. Isso também alcança as mulheres que desafiam os espaços de 

poder. Desde a ridicularizarão da vestimenta das mesmas, como estereotiparão, invisibilidade 

da voz, entre outras. Nesses espaços há uma maioria definida. E mulheres não deveriam estar 

ali para disputarem falas e questões políticas dos mais variados cunhos. Assim expõe Matos 

categoricamente: 

 

Acham que elas estão ali de uma forma secundária, para servir um café na reunião, 

para ornar o ambiente. Nunca para discutir de fato as questões centrais, o conteúdo do 

que está sendo debatido e para terem uma contribuição real naquele processo. Desde 

isso até formas muito violentas, como um deputado dizer que uma deputada não 

mereceria sequer ser estuprada – e aí há uma ameaça velada de violência sexual. E 

essa mesma figura declarar que sua admissibilidade do impeachment se deve “ao 

coronel Brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff”. Isso é de uma violência sem par, 

indescritível; trata-se de um torturador que colocou ratos nas vaginas das mulheres 

quando coordenou o DOI-CODI. Isso é uma sinalização para as mulheres ficarem 

quietas, fechadas nos seus próprios lugares. E como elas estão muito isoladas, elas 

são muito poucas, essa ameaça realmente é concreta. E isso pode escalar, como no 
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caso de Marielle, para uma concretização de uma execução política. (Entrevista 

concedida ao site Gênero e Número em 27 de junho de 2018) 

 

A autora então não aposta numa resolução o caso de Marielle pelo Estado porque para 

ela o mesmo é conivente com esse assassinato. Assim ainda coloca que “é uma violência 

política também praticada com a omissão do Estado, porque não agir também é agir 

politicamente”.  

Ressaltamos que o termo “feminicídio político” ainda é muito recente e que não há 

tipificação penal para o mesmo, sendo até agora um termo discutido na epistemologia feminista 

e ancorado na também jovem lei do Feminicídio. 

 

 À Guisa da Conclusões: a luta continua... 

  O avanço nas condições de vida das mulheres brasileiras, na saúde, na educação e no 

mercado de trabalho tem tido transformações lentas, mas contínuas. Conforme Eva Blay (2017), 

as conquistas das mulheres não estão imunes a retrocessos. As lutas feministas saltaram no 

Brasil principalmente num contexto de luta pela democracia, no final dos anos 1970, contra a 

ditadura e as desigualdades sociais (MACHADO, 2016). 

Nesse sentido, a história de conquistas pelos direitos das mulheres é marcada por um 

longo período em que sequer éramos concebidas como sujeitos de direito, o que refletiu na 

produção de dispositivos jurídicos que colocavam as mulheres em uma situação de completa 

submissão em relação aos homens. Esse caráter patriarcal mostrou seus reflexos também nas 

interpretações de magistrados e operadores do direito que principalmente antes da Constituição 

de 1988 faziam vítimas de culpadas em tribunais do Júri, como foi o caso analisado de Ângela 

Diniz. 

A violência de gênero pode decorrer de uma relação de dominação do homem e da 

submissão da mulher, recebida como elemento constitutivo das relações sociais. Podemos ainda 

analisar a violência de gênero baseado nas diferenças percebidas entre os sexos e também o 

analisar como uma forma elementar de constituir as relações de poder. SCOTT, (1995, p. 21). 

Caracterizada, portanto, como ofensa a dignidade humana e a manifestação das relações de 

poder historicamente desiguais entre homens e mulheres, como classificou a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra Mulher. 

Os alarmantes números de violência e mortes de mulheres no Brasil, como já 

evidenciado nesse trabalho nos fazem perceber a importância da abordagem do tema. Sendo o 

Brasil ocupante do 5° lugar entre os países com maior índice de mortes de mulheres, segundo 

o Mapa de Violência, temos a criação da Lei 13.104/ 2015- Lei do Feminicídio. Esta criou uma 
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qualificadora especifica para o atentado contra a vida das mulheres, por condição do sexo 

feminino, também pelo contexto de violência doméstica e familiar ou ainda menosprezo/ 

discriminação. 

Ressaltamos que antes da promulgação da Lei do Feminicídio a Lei 11.340/ 2006, a Lei 

Maria da Penha, foi de fundamental importância para a sociedade, em particular as mulheres 

que finalmente puderam contar com uma legislação ampla e multidisciplinar cujas questões de 

gênero fossem abordadas influenciando inclusive nas políticas públicas voltadas ao combate de 

violência contra as mulheres. 

Procuramos demonstrar ao longo do presente trabalho que até chegarmos às leis recentes 

de proteção à integridade as vidas das mulheres foi percorrido um longo caminho de lutas e 

desafios. Lutas essas encabeçadas por movimentos feministas e de mulheres na década de 1970 

e 1980. Integrados num movimento mais amplo da sociedade brasileira que lutava contra o 

regime ditatorial e contra as formas de opressão da mulher. Nesse tempo, a luta contra a ditadura 

prevalecia, tendo em comum o Estado como inimigo.  

Foi nesse cenário de vários contextos conjugados, que temos a formação de um solo 

fértil para que o tema da violência doméstica contra a mulher perpetrada pelo companheiro 

deixasse de ser considerado um assunto privado e aceito como naturalizado. E assim passasse 

a ser visível tanto para o Estado quanto para a sociedade mais ampla, com o reconhecimento de 

que se tratava de um problema social e político. 

Com o começo da abertura democrática no início da década de 1980, começa a acontecer 

à institucionalização do movimento que se aprimora nos anos 1990. Em 1985, com o então 

presidente da República José Sarney no poder, foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher (CNDM) que teve a partir de então efetiva atuação pelos direitos das mulheres na 

Constituição de 1988. Para tanto, elaborou uma campanha nacional cujo slogan era e 

“Constituinte para Valer tem que ter Direitos da Mulher” que teve a participação articulada dos 

Conselhos Estaduais dos Direitos da Mulher além de coletivos de mulheres e feministas de todo 

o Brasil.  

Surgem então nesse primeiro momento os conselhos associados a partidos políticos. É 

nessa conjuntura de abertura para o novo e esperança de uma legislação que comtemplasse mais 

as mulheres que temos um dos documentos mais importantes do período, a “Carta das Mulheres 

à Assembleia Constituinte, promovida pelo Centro Nacional de Direitos das Mulheres 

(CNDM)”. 

O documento se dividia em duas partes: a primeira, que versava sobre o Sistema Único 

de Saúde, ensino público e gratuito, reforma agrária, reforma tributária, entre outas questões; e, 
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na segunda parte, tratava, mas especificadamente dos direitos das mulheres no que se refere ao 

casamento, saúde, direitos reprodutivos entre outros. Importante ressaltar que, o tema aborto já 

estava presente, contudo, desapareceu na carta destinada a assembleia constituinte, o que pode 

ser visto como um recuo tático como afirma a historiadora Celi Pinto (2003, p. 76). 

Como observamos, a atuação do movimento nesse tempo culminou na formulação e 

proposição de dispositivos jurídicos com recorte de gênero que se traduziu na Constituição 

Federal de 1988 nos arts. 5.° e 226, § 5. ° e 8. °, que estabeleceu a igualdade entre homens e 

mulheres, em direitos e obrigações e atribuiu ao Estado o dever e criar mecanismos para coibir 

a violência na esfera familiar além de proteger cada um de seus membros. Neste sentido, a 

CF/88 tornou-se um marco jurídico-político da institucionalização dos direitos humanos 

assegurando que mulheres e homens são iguais perante a Lei. 

Vimos ainda que não obstante a carta das mulheres ter conseguido aprovar mais de 80 

% de seu texto na Constituinte e ter fortalecido a união do movimento de mulheres e feministas 

no Brasil, ainda estamos muito longe de um rompimento com a institucionalização do poder 

patriarcal. Passaram-se décadas desde que as reivindicações da carta das mulheres fossem 

asseguradas em leis especificas como a Lei 11.340/06 (Maria da Penha) e a Lei 13.104/15 

(Feminicídio) fossem aprovadas. 

No final dos anos 1980 e início dos anos 1990 temos um o fenômeno das ONGS. Esse 

processo também chamado de profissionalização do feminismo (PINTO, 2003) começa a atuar 

principalmente na prestação de serviço de mulheres vítimas a violência e atuando nas delegacias 

das mulheres. Assim, para a mesma autora “enquanto o pensamento generalizava, o movimento 

por meio de ONGs se especializava ”. 

Gohn (1997), atenta para o fato dessa questão dos movimentos se transformarem em 

ONGs estar acontecendo não só com o feminismo, mas com outros movimentos sociais 

também. A influência da globalização, das novas tecnologias e dos processos multiculturais 

criaram uma nova conjuntura e busca de uma nova ordem. Outro ponto é que, principalmente 

nos anos 1990, há uma captura pelo Estado do sujeito político da sociedade civil e o 

deslocamento das demandas dos movimentos sociais para políticas públicas. 

 No âmbito internacional temos que também nos anos 1990 a IV Conferência Mundial 

sobre Mulheres (Beijing, 1995), Intitulada “Ação para a Igualdade, o Desenvolvimento e a 

Paz”, partiu de uma avaliação dos avanços obtidos desde as conferências anteriores (Nairobi, 

1985; Copenhague, 1980; e México, 1975) revelou a distância das mulheres dos espaços de 

poder e a relação entre o empoderamento de gênero e a superação dos desequilíbrios mundiais. 
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O Brasil teve participação ativa na Conferência de Pequim e em sua continuação. Com 

o intenso diálogo entre o governo e a sociedade civil e com participação ativa dos movimentos 

feministas, assim como a interação construtiva com os demais poderes do Estado, em especial 

parlamentares e representantes de conselhos estaduais e municipais sobre a condição feminina. 

A aguda articulação com o movimento de mulheres, estabelecida desde então, tornou-se 

elemento essencial à formulação das políticas públicas no Brasil, que hoje incorporam a 

perspectiva de gênero de forma transversal. 

Neste sentido de plataforma transversal, destaca-se também já nos anos 2000 a criação 

da Secretaria de políticas para mulheres com vínculo ministerial que recentemente em 2016 no 

governo de Michel Temer foi extinta pela medida provisória 696 com a junção das Secretarias 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), de Políticas para as Mulheres (SPM), 

de Direitos Humanos (SDH) e Nacional de Juventude (SNJ).  

Todas essas secretarias, agora reunidas em uma só, passaram a ser vinculada ao 

Ministério da Justiça e Cidadania. O que como enfatiza Eva Blay (2017) são os retrocessos que 

caminham lado a lado com as conquistas. Visto que um país como o Brasil de democracia tão 

jovem e frágil no qual os direitos das mulheres são desrespeitados constantemente, em que o 

número de mulheres representou menos de 10% nas eleições de 2014 na Câmara Federal, 

posicionando o Brasil como último na América do Sul (BLAY, 2017 p. 50); no qual se estima 

que cinco mulheres sejam espancadas a cada 2 minutos, sendo o parceiro (marido, namorado 

ou ex-companheiro), de acordo com a pesquisa “Mulheres Brasileiras nos Espaços Público e 

Privado” (FPA/SESC, 2010), o responsável por mais de 80% dos casos reportados. 

Faz-se importante ressaltar a aprovação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340 de 07 de 

agosto de 2006) tendo sua iniciativa sido realizada no Centro pela Justiça pelo Direito 

Internacional (CEJIL) e no Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher 

(CLADEM). Quando os dois órgãos e a Srª Maria da Penha formalizaram uma denúncia à 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos 

(OEA) contra o então seu marido, o colombiano Heredia Viveiros, a discussão coordenada pela 

secretaria especial de políticas para mulheres alcança o Governo Federal e, pela repercussão 

internacional, coloca as autoridades do país em cheque. 

  Em especial, com a luz da Teria Feminista do Direito podemos evidenciar a grande 

desigualdade existente entre os sexos no que tange as questões econômicas, sociais, políticas e 

culturais. O feminismo então não se debruça apenas sobre uma questão específica, mas 

promove uma reflexão sobre como as mulheres viveram e ainda vivem uma situação de 

desvantagem, sendo o gênero um dos eixos centrais que organizam a experiência no mundo 

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/pesquisa-mulheres-brasileiras-nos-espacos-publico-e-privado-fundacao-perseu-abramosesc-2010/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/pesquisa-mulheres-brasileiras-nos-espacos-publico-e-privado-fundacao-perseu-abramosesc-2010/
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social (MIGUEL; BIROLI, 2014). Assim o feminismo deslocou os debates centrais da teoria 

política, realocando os patamares de discussão sob seu viés como as questões de democracia, 

representação política, justiça, esfera pública, cidadania, entre outras. 

As lutas feministas tiveram expressões desiguais, mas todos com o objetivo de tencionar 

e questionar a ordem constituída. A categoria “mulher” utilizada pelo feminismo foi construída 

em meio às relações marcadas pelo patriarcado e pela dominação masculina (MIGUEL; 

BIROLI, 2014). Para reforçar a ideia de que a sociedade é baseada em um sistema de 

desigualdade e opressão sexual, o conceito de patriarcado é utilizado pelo feminismo, por meio 

do qual é possível descrever um sistema de dominação e exploração das mulheres (SAFFIOTI, 

1992). 

 Analisamos também como as pressões de organismos internacionais como OEA e ONU 

foram importantes para efetivação de dispositivos jurídicos que tangenciam a questão da 

proteção dos direitos das mulheres. Assim, se os movimentos feministas e de mulheres 

pressionam a ONU e outros organismos internacionais à criação e garantia de igualdade de 

gênero, quando incorporados esses organismos passam a pressionar países no mundo que 

aderiram e assinaram acordos se comprometendo a atuar nessa direção e por sua vez assim os 

movimentos feministas e de mulheres locais pressionam o Estado para que cumprisse o que ele 

mesmo se comprometeu a fazer. Essa pressão de ambos os lados é importante para que políticas 

de Estado não se confundam com políticas de Governo, atuando e crescendo em determinados 

períodos e em outros não.  

Partimos do pressuposto de que a estrutura de nossa sociedade machista e patriarcal 

limita fortemente as mulheres a conseguirem o mínimo de direitos. Conforme afirmou Beauvoir 

(1967 p. 21): “Nunca se esqueça de que basta uma crise política, econômica ou religiosa para 

que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá 

que manter-se vigilante durante toda a sua vida.”. 

Os incentivos institucionais são extremamente importantes, justamente para 

funcionarem como motor auxiliar na máquina de luta por direitos. O feminismo busca a 

construção de uma ética pessoal e interpessoal; noutros termos, o que se busca é o fundamento 

de uma ética que reflita no modo pelo qual alguém se relaciona consigo mesmo e com os 

demais, bem como com as instituições que normatizam e distribuem o discurso hegemônico. 

Nesse sentido, a lei do Feminicídio surge como resultado então de um clamor social 

embalado tanto pelos movimentos sociais feministas e de mulheres como pelos dados mapeados 

de violência contra o gênero Feminino no Brasil. Perante a impunidade e até mesmo omissão 

nos casos de tantas mortes, era urgente necessidade da criação de uma lei que permitisse tratar 
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o homicídio ou sua tentativa contra mulheres no rol de crimes hediondos. Além de 

extremamente importante para o cunho penal, impactou no sentido de se abrir tanto na educação 

quanto na mídia, uma discussão sobre o assunto. 

Por último e não menos importante, abordamos uma questão nova e ainda pouco 

discutida: a questão do feminicídio político, onde como principal exemplo citamos o caso da 

vereadora Marille Franco, brutalmente assassinada no Rio de Janeiro no ano de 2018 e cuja 

autoria ainda segue em investigação. Marielle virou símbolo de luta contra a morte violenta de 

mulheres, e culminou em grandes manifestações de coletivos feministas, grupos de mulheres, 

associações, ONGs, que novamente precisaram ir às ruas para gritar “Parem de nos Matar!”.  

Sabemos que apesar de fundamental importância para assegurar e legitimar as leis 

especifica inserido no preceito da isonomia, o Direito sozinho não dá conta de assegurar uma 

sociedade mais justa. Isso se manifesta, por exemplo, quando uma mulher vai registrar uma 

queixa de lesão corporal numa delegacia e é atendida por um profissional despreparado e não 

engajado com as questões de gênero para aplicação da Lei Maria da Penha. A Lei e toda a luta 

que culminou no advento dela ainda tem sido de pouca valia. E infelizmente, os números de 

violência contra mulher no Brasil corroboram com essa afirmação. Ainda precisamos de muitas 

interlocutoras e interlocutores para compreender o que levam os homens a violentar, agredir, 

magoar, humilhar, desqualificar, desonrar, inferiorizar, excluir e matar mulheres, até neste 

século XXI. O que os move nesse sentido, até hoje, em nossas sociedades? 

Acreditamos que se faz necessário trazer a perspectiva feminina e feminista, de todas as 

matrizes epistemológicas, para dentro das Universidades. Debates são importantes, juntamente 

com homens e mulheres; meninas e meninos. É necessário abrir diálogos francos e honestos. 

Criar zonas de contato entre várias vertentes disciplinares e culturais. Precisamos, nós mulheres, 

compreender o que levam os homens a atirem “pedras às mulheres”. Precisamos compreender 

para combater. Só assim, conseguiremos produzir dispositivos jurídicos e políticas públicas 

eficazes, efetivas e eficientes para as mulheres, principalmente para aquelas que vivem em 

situações de maior vulnerabilidade social e econômica. 

 É preciso incluir essas questões no ensino do Direito, nas escolas, em todos espaços 

educacionais. De acordo com Revoredo (2006), isso poderia ser feito de duas formas nas 

faculdades de Direito: uma mudança de cima para baixo, reelaborando a estrutura curricular 

das faculdades, com o objetivo de formar operadores do Direito questionadores de uma ordem 

sexista e conscientes da bagagem cultural que pode ser estendida para aplicação e criação das 

normas. E, uma mudança de baixo para cima, quando os professores e professoras trazem esse 
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debate para dentro de sala de aula, inclusive propondo disciplinas que tratem de gênero e 

sexualidade.  

Ainda sobre esse viés pedagógico de integração entre a sociedade civil, os parlamentares 

que representam a maioria da sociedade, são parte fundamental na produção de dispositivos 

jurídicos e políticas públicas. É necessários espaços onde possam aprender, dialogando por 

meio de um processo participativo, democrático e de mobilização social, onde possam 

compreender, analisar e formular propostas que atendam às necessidades e demandas das 

mulheres.  

Desta forma, podemos vislumbrar espaços dialógicos para mudanças substantiva em 

ambientes culturais e institucionais. E neste momento, estes espaços precisam ser garantidos 

por meio de dispositivos institucionais e jurídicos. O espaço político e midiático precisa gerar 

regras a serem seguidas, no que tange a garantia dos espaços das mulheres no parlamento, nas 

universidades, nas chefias, nas direções, nos hospitais, na política, nas artes, nas ciências. As 

mulheres, somos a maioria. Se há democracia, a maioria deve estar representada. Neste 

caminhar, a luta diária de mulheres, jovens, idosas e meninas - de todas as cores - continua... 
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Carta das O Conselho Nacional dos Direitos da mulher, em novembro 

de 1985, lançou a Campanha Mulheres na Constituinte. 
 Desde então, o CNDM percorreu ouviu as mulheres brasileiras 

e ampliou os canais de comunicação entre o movimento social e os 
mecanismos de decisão política, buscando fontes de inspiração para a 
nova legalidade que se quer agora. Nessa Campanha, uma certeza 
consolidou-se: CONSTITUINTE PRA VALER TEM QUE TER PALA VRA DE 
MULHER. 

Para nós, mulheres, o exercício pleno da 
cidadania significa, sim, o direito à representação, à 
voz e à vez na vida pública, mas implica, ao mesmo 
tempo, a dignidade na vida cotidiana, que a lei pode 
inspirar e deve assegurar, o direito à educação, à 
saúde, à segurança, à vivência familiar sem traumas. 
O voto das mulheres traz consigo essa dupla 
exigência: um sistema político igualitário e uma vida 
civil não autoritária. 

Nós, mulheres, estamos conscientes que este 
pais 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 tratamento e igual 
oportunidade de acesso às ruas, palanques, 
oficinas, fábricas, escritórios, assembléias e 
palácios. 

Nesse importante momento, em que toda a 
sociedade se mobiliza para uma reconstituição de 
seus ordenamentos, gostaríamos de lembrar, para 
que não se repita, o que mulheres já disseram no 
passado: 
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"Se não for dada a devida atenção às mulheres, 
estamos decididas a fomentar uma rebelião, e não nos 

sentiremos obrigadas a cumprir leis para 
sofrido e ansioso por melhores condições de vida, 
incorporem as propostas desta histórica Campanha do 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. 

Eis o que nós, mulheres, reunidas num Encontro Nacional, 

no dia 26 de agosto de 1986, queremos: 

I - Princípios gerais 

Para a efetivação do princípio de igualdade é 

fundamental que a futura Constituição Brasileira: 

1 - Estabeleça preceito que revogue 
automaticamente todas as disposições legais que 
impliquem em classificações discriminatórias; 

2 - Determine que a afronta ao princípio de igualdade 
constituirá crime inafiançável ; 

3 - Acate, sem reservas, as convenções e tratados 
internacionais de que o país é signatário, no que diz 
respeito à eliminação de todas as formas de discriminação; 

4 - O reconhecimento da titularidade do direito de 
ação aos movimentos sociais organizados, sindicatos, 

associações e entidades da sociedade civil, na defesa dos 
interesses coletivos. 

Leis complementares e demais normas deverão 

garantir a aplicabilidade desse princípio. 

II - Reivindicações específicas 

Família 

A nova Constituição deverá inspirar diversas 

mudanças na legislação civil, estabelecendo: 

1 - A plena igualdade entre os cônjuges no que diz 
respeito aos direitos e deveres quanto à direção da 
sociedade conjugal, à administração dos bens do casal, à 
responsabilidade em relação aos filhos, à fixação do 
domicílio da família, ao pátrio poder; 

 

 as quais não tivemos voz nem representação" 
(Abigail Adams, 1776). 

Hoje, dois séculos após estas palavras, no momento em 

que a sociedade brasileira se volta para 

 a elaboração de uma nova Constituição, nós, 

mulheres, maioria ainda discriminada, exigimos tratamento 

especial à causa que defendemos. 

CNDM - Conselho Nacional dos Direitos da Mulher Confiamos que os constituintes brasileiros, 

Mnstério da Justiça - Edifício Sede - sala 458 - Esplanada dos Ministénos mulheres e homens, sobre os quais pesa a grande 

CEP: 70064 - Brasília - DF- Tel.: (061) 226-8015, r. 122 e 224-3448 responsabilidade de refletir as aspirações de um 

povo 
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2 - A plena igualdade entre o casal no que concerne ao 
registro de filhos; 

3 - A plena igualdade entre os filhos não importando o 
vínculo existente entre os pais; 

4 - A proteção da família, seja ela instituída civil ou 
naturalmente; 

5 - Acesso da mulher rural à titularidade de terras em 
Planos de Reforma Agrária qualquer que seja seu estado 
civil; 

6 - A maternidade e a paternidade constituem valores 
sociais fundamentais, devendo o Estado assegurar os 
mecanismos do seu desempenho; 

7 - A lei coibirá a violência na constância das relações 
familiares, bem como o abandono dos filhos menores. 
Trabalho 

A legislação trabalhista usando por base o princípio 

constitucional de isonomia deve garantir: 

1 - Salário igual para trabalho igual; 

2 - Igualdade no acesso ao mercado de trabalho e na 
ascensão profissional; 

3 - Extensão dos direitos trabalhistas e previdenciários 
de forma plena às empregadas domésticas e às 
trabalhadoras rurais; 

4 - Igualdade de tratamento previdenciário entre 
homens e mulheres, devendo ser princípio orientador da 
legislação trabalhista a proteçäo à maternidade e ao 
aleitamento através de medidas como: — a garantia do 
emprego à mulher gestante; 
— extensão do direito à creche no local de trabalho e 

moradia para as crianças de 0 a 6 anos, filhos de mulheres 
e homens trabalhadores; 

5 - Estabilidade para a mulher gestante; 

6 - Licença ao pai nos períodos natal e pós-natal; 

7 - Licença especial às pessoas no momento da 
adoção, sem prejuízo do emprego e do salário, 
independentemente da idade do adotado; 

8 - Proteçäo à velhice com integralidade salarial em 
casos de aposentadoria ou pensão por morte; 

9 - Eliminação do limite de idade para prestação de 
concursos públicos; 

10 - Direito do marido ou companheiro a usufruir dos 
benefícios previdenciários decorrentes da contribuição da 
esposa ou companheira; 

11 - Extensão dos direitos previdenciários dos 
trabalhadores urbanos aos trabalhadores rurais, homens e 
mulheres. 

12 - Direito de aposentadoria especial aos 
trabalhadores rurais: 50 anos de idade para as mulheres e 
55 anos para os homens, bem como aposentadoria por 
tempo de serviço aos 25 anos para as mulheres e 30 para os 
homens, com salário integral; 

13 - Direito de sindicalização para os funcionários 
públicos; 

14 - Salário família compatível com a realidade, 
extensivo aos menores de 18 anos. 

Saúde 

I - O princípio "a saúde é um direito de todos e 

dever do Estado", na especificidade "mulher", deve 

garantir que as açöes de saúde prestadas à população 

sejam entendidas como atos de co-participação entre 

todos e o Estado, envolvendo direitos e deveres de ambos. 

I . I - Criação de um Sistema Único de Saúde constituído a 

partir de uma nova política nacional de saúde e 

implementado por serviços públicos de saúde coletiva e 

assistência médica integrados; submetendo-se os serviços 

privados às diretrizes e controle do Estado; 
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1.2 - O Sistema Único de Saúde deve ser gerido e 

fiscalizad pela população organizada, que, através de 

Conselhos Comunitários, deverá participar das decisões 

sobre Programas Financiamentos. 

2 - Garantia de Assistência Integral à Saúde da 
Mulher em todas as fases da sua vida, 
independentemente de sua condição biológica de 
procriadora, através de programas governamentais 
discutidos, implementados e controlados com a 
participação das mulheres. 

3 - Proibição de toda e qualquer experimentação 
com mulheres e homens de substâncias, drogas, meios 
anticoncepcionais que atentem contra a saúde e não 
sejam de pleno conhecimento dos usuários nem 
fiscalizados pelo poder público e a população. 

3.1 - Fiscalização da produção, venda, distribuição 

e comercialização de meios químicos e hormonais de 

contracepção, proibindo a comercialização de drogas em 

fase de experimentação por empresas nacionais ou 

multinacionais. 

4 - Garantia a todos os cidadãos, homens e 
mulheres, contribuintes ou sujeitos de direito, da 
igualdade de tratamento em todas as ações da 
Previdência Social. 

5 - Será vedada ao Estado e às entidades nacionais 
e estrangeiras toda e qualquer açäo impositiva que 
interfira no exercício da sexualidade. Da mesma forma, 
será vedada ao Estado e às entidades nacionais e 

estrangeiras, públicas ou privadas, promover o 

controle da natalidade. 

6 - Será garantido à mulher o direito de conhecer e 
decidir sobre seu próprio corpo. 

7 - Será garantido à mulher o direito de 
amamentar seus filhos ao seio. 

8 - O Estado reconhecerá à maternidade e à 
paternidade relevante função social, garantindo aos pais 
os meios necessários à educação, creche, saúde, 
alimentação e segurança de seus filhos. 

9 - Garantia de livre opção pela maternidade, 
compreendendo-se tanto a assistência ao pré-natal, 
pano e pós-parto, como o direito de evitar ou 
interromper a gravidez sem prejuízo para a saúde da 
mulher. 

IO - É dever do Estado oferecer condições de 

acesso gratuito aos métodos anticoncepcionais, usando 

metodologia educativa para esclarecer os resultados, 

indicaçöes, contra-indicações, vantagens e 

desvantagens, alargando a possibilidade de escolha 

adequada à individualidade de cada mulher e, ao 

momento específico, de sua história de vida. 

Educação e Cultura 

1 - A educação, direito de todos e dever do 
Estado, visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, dentro 
dos ideais de defesa da democracia, do aprimoramento 
dos direitos humanos, da liberdade e da convivência 
solidária. 

1 .1 - A educação dará ênfase à igualdade dos sexos, à 
luta contra o racismo e todas as formas de discriminação, 
afirmando as características multiculturais e multirraciais do 
povo brasileiro; 
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1.2 - O ensino da história da África e da cultura afro-brasileira 
deverá ser obrigatório desde a educação básica. 

2 - A educecäo é prioridade nacional e cabe ao Estado 
resp nsabilizar-se para que seja universal, pública, gratuita, 
em todos os níveis e períodos, desde o primeiro ano da 
criança. 

2.1 - É dever do Estado combater o analfabetismo. 
3 - Os recursos públicos deverão destinar-se 

exclusivamente à escola pública, objetivando a qualidade do 
ensino, sua expansão e manutenção. 

3.1 - Cabe ao Estado atenção especial à formação dos 
agentes da educação e às condições em que exerce o seu 
trabalho visando à qualidade do ensino. 

4 - O Estado deverá dar atenção especial aos alunos 
portadores de deficiências físicas ou mentais. 

5 - Caberá ao Estado garantir o acesso da mulher, rural 
e urbana, a cursos de formação, reciclagem e atualizaçäo 
profissional. 

6 - É dever do Estado zelar para que a educação e os 
meios de comunicação estejam a serviço de uma cultura 
igualitária.  

6.1 - O Estado garantirá perante a sociedade a imagem 
social da mulher, como trabalhadora, mãe e cidadã 
responsável pelos destinos da nação, em igualdade de 
condições com o homem, independentemente da origem 
étnico-racial. 

7 - O Estado assegurará a liberdade de pensamento e 
expressão; a liberdade de produção, distribuição e 
divulgação do produto cultural pelos meios de comunicação 
social, desde que não veiculem preconceitos e estereótipos 
discriminatórios. 

8 - Deverão ser incorporados aos estudos e estatísticas 
oficiais dados relativos a sexo, raça e cor. 

Violência 

1 - Criminalização de quaisquer atos que envolvam 
agressões físicas, psicológicas ou sexuais à mulher, fora e 
dentro do lar. 

2- Consideração do crime sexual como "crime 

contra a pessoa" e não como "crime contra os costumes" , 

independentemente de sexo, orientação sexual, raça, 

idade, credo religioso, ocupação, condição física ou mental 

ou convicção política. 

3 - Considerar como estupro qualquer ato ou relação sexual 

forçada, independente do relacionamento do agressor com 

a vítima, de ser esta última virgem ou não e do local em que 

ocorra. 

4 - A lei não dará tratamento nem preverá penalidade 

diferenciados aos crimes de estupro e atentado violento ao 

pudor. 

5 - Será eliminada da lei a expressão "mulher 
honesta". 

6 - Será garantida pelo Estado a assistência médica, 
jurídica, social e psicológica a todas as vítimas de violência. 

7 - Será punido o explorador ou exploradora sexual da 
mulher e todo aquele que a induzir à prostituição. 

8 - Será retirado da lei o crime de adultério. 

9 - Será responsabilidade do Estado a criação e 
manutenção de albergues para mulheres ameaçadas de 
morte, bem como o auxílio à sua subsistência e de seus 
filhos. 

10 - A comprovação de conjunção carnal em caso de 
estupro poderá realizar-se mediante laudo emitido por 
qualquer médico, da rede pública ou privada. 

11 - A mulher terá plena autonomia para registrar queixas, 

independentemente da autorização do marido. 
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12 - Criação de Delegacias Especializadas no 

atendimento à mulher em todos os municípios do país, 

mesmo naqueles nos quais não se disponha de uma 

delegada mulher. 

Questões Nacionais e Internacionais 

1 - Garantia de integração ao texto constitucional dos 
Tratados e Convenções Internacionais, dos quais o Brasil é 
subscritor, que consagrem os direitos fundamentais, 
humanos e sociais, entre os quais os que proíbem 
tratamento discriminatório, com exigibilidade do seu 
cumprimento. 

2 - Reforma agrária com a distribuição de terra aos que 
nela trabalham, com a garantia de assistência técnica e 
crédito necessários. 
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3 - Soberania na negociação da dívida externa, resguardando os interesses nacionais e do povo 
brasileiro. 

4 - Reforma tributária de forma a beneficiar os municípios. 

5 - Liberdade e autonomia sindicais. 

 - Direito de greve extensivo a todas as categorias profissionais. 

7 - Política responsável de proteção ao meio ambiente. 

8 - Política de desenvolvimento tecnológico com a preservação do meio ambiente e da 
soberania nacional. 

9 - Definição de uma politica que mantenha a integridade das populações indígenas, 
impedindo o genocídio a que vêm sendo submetidas. 

10 - Democratização do Estado e das instituições, mediante revogação da Lei de Segurança 
Nacional e de toda a legislação repressiva. 

1 1 - Acesso às fichas de informação individual mantidas pelos órgãos de informação do 

governo. 

12 - Paz nas relações internacionais, apoio às manifestações contra corrida armamentista e 
impedimento à experimentação nuclear no Brasil. 

13 - Política externa baseada no princípio de autodeterminação dos povos e de não ingerência, 
vedada qualquer participação em agressões externas, salvo para a defesa do território nacional. 

14 - Política de não relacionamento de qualquer espécie com países que praticam o preconceito 
racial  

15 - Respeito ao princípio de independência entre os três poderes: Legislativo, Executivo e 
Judiciário, buscando-se o princípio de que todo o poder emana do povo. 

CONSTITUINTE PRA VALER TEM QUE TER DIREITOS 

DA MULHER  
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Anexo 2 

DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER E DA CIDADÃ  

Olympe de Gouges  

(França Setembro de 1791)  

    

Este documento foi proposto à Assembléia Nacional da França, durante a Revolução 

Francesa(1789-1799). Marie Gouze (1748-1793), a autora, era filha de um açougueiro do Sul 

da França, e adotou o nome de Olympe de Gouges para assinar seus planfletos e petições em 

uma grande variedade de frentes de luta, incluindo a escravidão, em que lutou para sua 

extirpação. Batalhadora, em 1791 ela propõe uma Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã 

para igualar-se à outra do homem, aprovada pela Assembléia Nacional. Girondina, ela se opõe 

abertamente a Robespierre e acaba por ser guilhotinada em 1793, condenada como 

contrarevoluionária e denunciada como uma mulher "desnaturada".   

    

PREÂMBULO   

Mães, filhas, irmãs, mulheres representantes da nação reivindicam constituir-se em uma 

assembléia nacional. Considerando que a ignorância, o menosprezo e a ofensa aos direitos da 

mulher são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção no governo, resolvem expor 

em uma declaração solene, os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher. Assim, que 

esta declaração possa lembrar sempre, a todos os membros do corpo social seus direitos e seus 

deveres; que, para gozar de confiança, ao ser comparado com o fim de toda e qualquer 

instituição política, os atos de poder de homens e de mulheres devem ser inteiramente 

respeitados; e, que, para serem fundamentadas, doravante, em princípios simples e 

incontestáveis, as reivindicações das cidadãs devem sempre respeitar a constituição, os bons 

costumes e o bem estar geral.   

Em conseqüência, o sexo que é superior em beleza, como em coragem, em meio aos 

sofrimentos maternais, reconhece e declara, em presença, e sob os auspícios do Ser Supremo, 

os seguintes direitos da mulher e da cidadã:   

    

Artigo 1º    

 A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só 

podem ser baseadas no interesse comum.  

Artigo 2º   
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O objeto de toda associação política é a conservação dos direitos imprescritíveis da 

mulher e do homem: Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e, sobretudo, a 

resistência à opressão.    

Artigo 3º   

O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação, que é a união da mulher 

e do homem: nenhum organismo, nenhum indivíduo, pode exercer autoridade que não provenha 

expressamente deles.   

Artigo 4º   

A liberdade e a justiça consistem em restituir tudo aquilo que pertence a outros, assim, 

o único limite ao exercício dos direitos naturais da mulher, isto é, a perpétua tirania do homem, 

deve ser reformado pelas leis da natureza e da razão.   

Artigo 5º   

As leis da natureza e da razão proíbem todas as ações nocivas à sociedade: tudo aquilo 

que não é proibido pelas leis sábias e divinas não podem ser impedidos e ninguém pode ser 

constrangido a fazer aquilo que elas não ordenam.   

Artigo 6º   

A lei deve ser a expressão da vontade geral: todas as cidadãs e cidadãos devem concorrer 

pessoalmente ou com seus representantes para sua formação; ela deve ser igual para todos.  

Todas as cidadãs e cidadãos, sendo iguais aos olhos da lei. devem ser igualmente admitidos a 

todas as dignidades, postos e empregos públicos, segundo as suas capacidades e sem outra 

distinção a não ser suas virtudes e seus talentos.   

Artigo 7º   

Dela não se exclui nenhuma mulher: esta é acusada. presa e detida nos casos 

estabelecidos pela lei. As mulheres obedecem, como os homens, a esta lei rigorosa.   

Artigo 8º   

A lei só deve estabelecer penas estritamente e evidentemente necessárias e ninguém 

pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada anteriormente ao delito 

e legalmente aplicada às mulheres.   

Artigo 9º   

Sobre qualquer mulher declarada culpada a lei exerce todo o seu rigor.  

Artigo 10   
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Ninguém deve ser molestado por suas opiniões, mesmo de princípio; a mulher tem o 

direito de subir ao patíbulo, deve ter também o de subir ao pódio desde que as suas 

manifestações não perturbem a ordem pública estabelecida pela lei.    

Artigo 11   

A livre comunicação de pensamentos e de opiniões é um dos direitos mais preciosos da 

mulher, já que essa liberdade assegura a legitimidade dos pais em relação aos filhos. Toda 

cidadã pode então dizer livremente: "Sou a mãe de um filho seu", sem que um preconceito 

bárbaro a force a esconder a verdade; sob pena de responder pelo abuso dessa liberdade nos 

casos estabelecidos pela lei.     

Artigo 12   

É necessário garantir principalmente os direitos da mulher e da cidadã; essa garantia 

deve ser instituída em favor de todos e não só daqueles às quais é assegurada.   

Artigo 13   

Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração, as 

contribuições da mulher e do homem serão iguais; ela participa de todos os trabalhos ingratos, 

de todas as fadigas, deve então participar também da distribuição dos postos, dos empregos, 

dos cargos, das dignidades e da indústria.      

Artigo 14   

 As cidadãs e os cidadãos têm o direito de constatar por si próprios ou por seus 

representantes a necessidade da contribuição pública. As cidadãs só podem aderir a ela com a 

aceitação de uma divisão igual, não só nos bens, mas também na administração pública, e 

determinar a quantia, o tributável, a cobrança e a duração do imposto.    

Artigo 15   

O conjunto de mulheres igualadas aos homens para a taxação tem o mesmo direito de 

pedir contas da sua administração a todo agente público.   

Artigo 16   

Toda sociedade em que a garantia dos direitos não é assegurada, nem a separação dos 

poderes determinada, não tem Constituição; a Constituição é nula se a maioria dos indivíduos 

que compõem a nação não cooperou na sua redação.   

CONCLUSÃO  

Mulher, desperta. A força da razão se faz escutar em todo o Universo. Reconhece teus 

direitos. O poderoso império da natureza não está mais envolto de preconceitos, de fanatismos, 

de superstições e de mentiras. A bandeira da verdade dissipou todas as nuvens da ignorância e 
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da usurpação. O homem escravo multiplicou suas forças e teve necessidade de recorrer às tuas, 

para romper os seus ferros. Tornando-se livre, tornou-se injusto em relação à sua companheira.   

    

FORMULÁRIO PARA UM CONTRATO SOCIAL ENTRE HOMEM E MULHER  

    

Nós, __________ e ________ movidos por nosso próprio desejo, unimo-nos por toda 

nossa vida e pela duração de nossas inclinações mútuas sob as seguintes condições: 

Pretendemos e queremos fazer nossa uma propriedade comum saudável, reservando o direito 

de dividi-la em favor de nossos filhos e daqueles por quem tenhamos um amor especial, 

mutuamente reconhecendo que nossos bens pertencem diretamente a nossos filhos, de não 

importa que leito eles provenham (legítimos ou não)e que todos, sem distinção, têm o direito 

de ter o nome dos pais e das mães que os reconhecerem, e nós impomos a nós mesmos a 

obrigação de subscrever a lei que pune qualquer rejeição de filhos do seu próprio sangue 

(recusando o reconhecimento do filho ilegítimo). Da mesma forma nós nos obrigamos, em caso 

de separação, a dividir nossa fortuna, igualmente, e de separar a porção que a lei designa para 

nossos filhos. Em caso de união perfeita, aquele que morrer primeiro deixa metade de sua 

propriedade em favor dos filhos; e se não tiver filhos, o sobrevivente herdará, por direito, a 

menos que o que morreu tenha disposto sobre sua metade da propriedade comum em favor de 

alguém que julgar apropriado. (Ela, então, deve defender seu contrato contra as inevitáveis 

objeções dos "hipócritas, pretensos modestos, do clero e todo e qualquer infernal grupo".   

 


