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Resumo 
 

 

ZAPATER, Maíra Cardoso. A constituição do sujeito de Direito 'mulher' no 

Direito Internacional dos Direitos Humanos. Tese (Doutorado), Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo empreender investigação a respeito da 

constituição do sujeito de Direito mulher no Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, tendo por fio condutor a seguinte pergunta central: por que, mesmo 

passadas tantas décadas, demandas e atuações dos movimentos feministas, que 

redundaram na formação de instituições nacionais e internacionais, persistem 

assimetrias entre os gêneros nas mais diversas esferas sociais? 

A pesquisa foi desenvolvida por meio do exame da gênese das instituições e 

normas do Direito Internacional dos Direitos Humanos referentes aos Direitos 

Humanos das Mulheres. Foi realizada a análise crítica do texto da Convenção da 

Mulher, além do mapeamento quantitativo das reservas apresentadas em face do 

tratado, e da análise qualitativa das reservas apresentadas ao artigo 2º - que estabelece 

os objetivos da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher e não poderia ser objeto de reservas, embora isso tenha ocorrido - e 

ao artigo  16, que trata da igualdade entre mulheres e homens no casamento e é o artigo 

que mais recebeu reservas. O estudo empírico das fontes documentais foi alicerçado 

teoricamente no campo da filosofia do Direito, articulando os pensamentos de Axel 

Honneth, Michel Foucault e Judith Butler, discutindo principalmente o papel do 

Direito enquanto agente de transformação social: qual o seu potencial e quais os seus 

limites? 

Nas considerações finais, são expostos os argumentos que buscam explicar 

as lacunas no processo de constituição do sujeito de Direito mulher no Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, e propostas para emancipação desse sujeito em 

outros campos além do jurídico. 

PALAVRAS–CHAVE: CEDAW; Convenção para Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher; Direitos Humanos das Mulheres; Direito 

Internacional dos Direitos Humanos; Reservas. 

  



 

 

Abstract 
 

 

ZAPATER, Maíra Cardoso. The constitution of the subject of law ‘woman’ in the 

International Law of Human Rights. Thesis (Doctorade). Faculty of Law, 

University of São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 

This work aims to investigate the constitution of the subject of law woman in 

the International Law of Human Rights, following this central query: Why, even after 

so many decades, claims and actions of the feminist movements, which result in the 

creation of national and international institutions, there are persistent assimetries 

between genders in an array of social spheres? 

The research was carried out by the examination of the genesis of 

International Law of Human Righs institutions and rules. The thesis critically analises 

the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

(CEDAW) and presents a quantitative charting of the reserves to the Article 2 – which 

stablishes the purposes of The Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women and shouldn’t be subject of reserves, although it has 

happened –, and to the article 16, which addresses the equality between women and 

men in marriage and it is the article subject to most reserves. The empirical study of 

the documental sources was theoretically grounded in the field of the Philosophy of 

Law, articulating the reflections of Axel Honneth, Michel Foucault and Judith Butler. 

The focus of the debate is the role of the Law as a social transformative agent: what is 

its potencial and what are its limits? 

The final consideration shows the arguments that explains the gaps in the 

process of the constitution of the subject of law woman in the International Law of 

Human Rights, and presents some propositions to the emancipation of this subject in 

other fields beyond the juridical. 

PALAVRAS–CHAVE: CEDAW; Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women; Women Human Rights, International Law of Human 

Rights; Reserves. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Sou nascida no dia 09 de março de 1978. A Convenção para Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (doravante chamada de 

Convenção da Mulher, em nome da fluidez da leitura, ou pela sigla CEDAW), ponto 

de partida desta tese, foi aberta para assinatura em 18 de dezembro de 1979. 

Significa dizer que a Convenção e eu temos praticamente o mesmo tempo de 

existência: o mundo em que têm vivido as mulheres após sua adoção é exatamente o 

mundo em que eu tenho vivido. É, portanto, um trabalho de pesquisa que sobrepõe e 

mistura investigação de documentos e análise teórica à observação do mundo que 

passa a existir a partir do reconhecimento da mulher como sujeito de Direito no Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. 

Quando iniciei a investigação, minha proposta consistia em mapear e analisar 

as reservas feitas à Convenção pelos Estados-membros: tratava-se de curiosidade cuja 

gênese remontava aos meus anos na graduação em Direito. Afinal, se quase a 

totalidade de países da ONU assinava e ratificava a Convenção da Mulher, o que 

motivava esses mesmos países a recusarem passagens estruturantes do documento? À 

época, não tinha dúvidas de que o grande entrave ao reconhecimento das mulheres 

como sujeitos de Direito plenos no campo do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos se encontrava ali, naquelas recusas a artigos que não poderiam ser objeto de 

reserva, naquele paradoxo insuperável que parecia permitir que, ao mesmo tempo, um 

país reconhecesse existir - e condenar - discriminação contra as mulheres ao mesmo 

tempo em que se recusava a obrigar-se juridicamente a combater essa mesma 

discriminação. 

No entanto, as reflexões empreendidas durante o avanço da pesquisa levaram-

me a formular uma hipótese distinta da inicial: para considerar que as reservas fossem 

um obstáculo ao reconhecimento das mulheres como sujeito de Direito, era preciso 

pressupor que o texto da Convenção da Mulher seria um documento adequado para tal 

finalidade. E então uma nova pergunta surgiu: como se deu o processo de constituição 

do sujeito de Direito mulher no Direito Internacional dos Direitos Humanos, para que 

houvesse tanta disputa e tão pouco consenso a respeito? E por que, mesmo após tanta 

construção institucional e normativa, o sistema ONU permanece a constatar que o 
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gênero é um marcador social da diferença no qual as mulheres são desfavorecidas? Em 

que pontos a estrutura institucional e normativa vem falhando em seu projeto de 

emancipar as mulheres? 

A pesquisa se desenvolveu no campo da filosofia do Direito, em razão dos 

autores adotados como pilares teóricos - Axel Honneth, Michel Foucault e Judith 

Butler - mas com uma aproximação da linha da teoria crítica, por meio de uma 

abordagem empírica: proponho observar uma determinada realidade histórica para 

traçar um diagnóstico de um fenômeno sociocultural, fazendo uso das ferramentas 

intelectuais da Filosofia do Direito. Procuro mostrar a pretensão de incursão no campo 

da teoria crítica por meio do diagnóstico da situação da mulher como sujeito de Direito 

na contemporaneidade, seus obstáculos e potencialidades para emancipação, 

discutindo principalmente o papel do Direito enquanto agente de transformação social: 

qual o seu potencial e quais os seus limites? 

Para elaborar esse diagnóstico, identifiquei o seguinte processo histórico a ser 

problematizado: a partir dos movimentos feministas (em especial os de 2ª onda), 

emerge uma percepção social de situação de injustiça decorrente do fato de mulheres 

não serem titulares dos mesmos direitos que os homens. Assim, os referidos 

movimentos empreenderão lutas sociais por estes direitos, que, por sua vez, serão 

reconhecidos e positivados por meio de determinado discurso na Convenção da 

Mulher. Diante desse cenário, pergunta-se: qual era a emancipação buscada pelo 

movimento feminista de 2ª geração daqueles anos 1970? Quais mulheres essas 

demandas representavam? 

O diagnóstico histórico mostrou ser útil alocar a própria Convenção e o 

ambiente político e cultural de sua elaboração como objeto de pesquisa, além das 

reservas. Ainda assim, as reservas trouxeram muito material para reflexão. Escolhi 

para a abordagem qualitativa as reservas apresentadas ao artigo 2º - que estabelece os 

objetivos da Convenção da Mulher e não poderia ser objeto de reservas, embora isso 

tenha ocorrido - e ao artigo 16, que trata da igualdade entre mulheres e homens no 

casamento e é o artigo que mais recebeu reservas1. Vale notar que o casamento é um 

dos principais exemplos de regulação da vida privada (e do regime sexual) pelo 

Estado, e por isso causa espécie que seja justamente esse o âmbito onde o 

                                                 
1 Exceção feita ao artigo 29, que é o mais reservado mas que trata da submissão de conflito à jurisdição 

internacional, e não do conteúdo da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher em si. 



14 

 

reconhecimento de direitos das mulheres encontra mais obstáculos. As reservas 

selecionadas parecem mostrar que é na regulação da vida privada pelo Estado que mais 

se manifestam as profundas (e talvez inconciliáveis) diferenças culturais existentes 

entre os países que compõem a ONU. 

Além do próprio conteúdo da Convenção, o contexto histórico, político e 

cultural de sua formulação trouxe muitos elementos para reflexão: a estrutura 

institucional da ONU destinada a assegurar os direitos das mulheres guarda 

características relacionadas à mobilização de valores culturais (ou mesmo morais) para 

justificar e legitimar o reconhecimento de direitos. O 1º órgão a ser fundado com tal 

finalidade foi a Comission on Status of Women, que nesse momento inicial defendia, 

principalmente, que o avanço das mulheres era uma medida necessária para promoção 

da paz e reconstrução do mundo após a guerra. Posteriormente, o processo de 

descolonização da África emerge como fator na construção do sujeito de Direito 

mulher na medida em que esse período (anos 1960 até final da década de 1970) 

coincidiu com o dos movimentos feministas de 2ª geração e com a mobilização do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos para elaboração de uma carta de direitos 

das mulheres. Esses dois fatores se tangenciam porque a Convenção da Mulher é 

elaborada ao mesmo tempo em que os países da África ingressavam na ONU e aderiam 

ao pacto, elaborado sem a participação plena desses Estados. Há que se levar em conta 

que fazia parte do processo de descolonização a adoção de um posicionamento político 

que demonstrasse interesse e capacidade de participar de uma comunidade 

internacional hegemônica como a ONU, mesmo em países de culturas tão diversas 

entre si. Ou seja: a elaboração e adoção da Convenção da Mulher foi afetada por uma 

série de fatores políticos e históricos não relacionados com as demandas postas pelos 

movimentos feministas. 

É também nesse cenário que o conceito de “países de Terceiro Mundo” é 

formulado e a pobreza passa a ser vista como uma questão a ser tratada politicamente. 

A partir de então, a emancipação das mulheres passa a ser defendida como uma medida 

imprescindível para o desenvolvimento econômico: novamente, não é uma finalidade 

em si mesma, mas sim um passo necessário para que as nações subdesenvolvidas se 

desenvolvam. 

A retórica que associa direitos humanos das mulheres ao desenvolvimento 

econômico ganha novas cores no final do século XX, quando passa a ser associado à 

expressão empoderamento, processo que ganha ênfase a partir da gestão de Ban-Ki-



15 

 

Moon como Secretário Geral da ONU (função desempenhada por ele desde 2007 até 

o presente2) juntamente com o objetivo do “mainstreaming” da questão de gênero. 

Outro ponto a destacar nessa construção na virada do milênio foi a criação da 

ONU Mulheres, que se espalha como uma marca pelos países pobres, com intensa 

utilização da comunicação online e de personalidades famosas oriundas da indústria 

do entretenimento e do esporte mundial como garotas e garotos-propaganda. Procurei 

analisar em que medida se relacionam esses valores culturais disseminados no início 

do século XXI com o novo sentido do discurso econômico contemporâneo, que já não 

mais se pretende desenvolver os países pobres para melhorar as condições de vida das 

mulheres, mas sim empoderar as mulheres economicamente para que as nações 

possam ser prósperas. 

A tese está dividida em quatro capítulos, além de uma revisão da literatura. 

No Capítulo 1 fiz uma abordagem histórica do tema, tendo como ponto 

central a análise da formação das noções de pessoa e de sujeito. Essa problematização 

é indispensável por serem tais noções elementos centrais das declarações 

internacionais de direitos. Feita essa retomada, foi analisada a construção dos 

conceitos de “mulher-pessoa” e “mulher-sujeito” nas conjunturas dos feminismos de 

1ª onda (final do século XIX e início do século XX) e de 2ª onda (décadas de 1960 e 

1970), retomando os momentos históricos de reconhecimentos dos direitos humanos 

de 1ª e de 2ª geração das mulheres. Também foram considerados documentos que 

tenham demandado o reconhecimento de mulheres como pessoas e sujeitos de Direito 

em períodos anteriores aos movimentos organizados de mulheres. Ainda nesse 

capítulo, discorri a respeito da História das teorias de gênero e de suas várias 

formulações que descrevem as percepções das diferenças existentes entre homens e 

mulheres, e como estas foram usadas como fundamento para o estabelecimento de 

desigualdades sociais e jurídicas. Referidas desigualdades atuarão como mola 

propulsora de movimentos sociais demandantes de reconhecimento, especialmente por 

meio do Direito, que é o instrumento capaz de reconhecer institucionalmente o 

indivíduo como sujeito. Por essa razão é frequente movimentos sociais terem por 

objetivo de militância causar um impacto legal, que terá como efeito principal a 

criação institucional do sujeito de Direito. No caso do movimento feminista de 2ª 

geração, um dos principais impactos legais em âmbito mundial foi a adoção da 

                                                 
2 Este texto é finalizado em dezembro de 2016. A respeito do Secretariado da ONU sob a gestão de Ban 

Ki Moon, consultar https://nacoesunidas.org/o-secretario-geral/ . Acesso em dezembro de 2016. 
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Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 

(1979). 

No Capítulo 2 é apresentado o arcabouço teórico do trabalho, construído a 

partir da articulação dos pensamentos de três autores centrais: Axel Honneth, Michel 

Foucault e Judith Butler. Axel Honneth trabalha com a ideia da luta social por 

reconhecimento na alteridade, e que pode se dar em três vetores: na esfera da estima 

social, na esfera da família e na esfera do Direito. A estima social será responsável por 

desenvolver a autoestima, enquanto que o amor em família possibilitará o 

desenvolvimento da autoconfiança. O reconhecimento da pessoa como sujeito de 

Direito pelas instituições produzirá no indivíduo, por sua vez, o autorrespeito. Note-se 

que as relações entre essas esferas representam, na verdade, a articulação dos espaços 

privados e públicos: na medida em que o indivíduo desenvolve autoconfiança e 

autoestima em decorrência de sua valorização como pessoa nas suas relações privadas, 

potencializam-se as possibilidades de desenvolver um sentimento de empoderamento 

perante as instituições às quais poderá demandar modificações quanto ao seu 

reconhecimento enquanto sujeito de Direito.  

Já o pensamento de Michel Foucault permite analisar as relações existentes 

entre aparato jurídico-normativo e sujeito de Direito. Para Foucault, o sujeito não é um 

dado, mas um construído por formações discursivas, a partir de sua subsunção a 

práticas concomitantes de objetivação (que tendem a fazer do homem um objeto e é o 

que Foucault denominará práticas disciplinares) e de subjetivação (que são aquelas 

forjadoras da identidade). Tais práticas transformam o indivíduo em um ser preso a 

uma identidade que lhe é atribuída por meio dos processos de subjetivação que, 

somados aos processos de objetivação, constroem o indivíduo moderno: a um só 

tempo, um objeto dócil e útil, e um sujeito construído pelas práticas discursivas 

hegemônicas. 

Judith Butler, por sua vez, é uma das principais representantes de autoras e 

autores que, a partir da década de 1990, passam a questionar as conquistas e insucessos 

do feminismo das duas décadas anteriores, analisando criticamente as estratégias do 

movimento e suas implicações, e mais especificamente como o discurso do feminismo, 

particularmente o jurídico – esfera onde se inclui a Convenção da Mulher – produz o 

sujeito mulher. A autora trabalha com a desconstrução do conceito de gênero (base da 

teoria feminista), e problematiza a presunção da teoria feminista de conferir uma 

identidade definida e única às mulheres, questionando se, de fato, a formulação de um 
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conceito fechado de gênero é imprescindível à militância feminista. Para ela, há pouca 

concordância sobre o que é ser mulher, e, dessa forma, não seria possível constituir 

um sujeito que abranja tantas subjetividades, construídas por tantas vozes diferentes. 

As ideias de Butler e de Foucault confluem para desconstruir o recorrente conceito de 

“sociedade patriarcal” que, sendo fundado em uma ideia binária de gênero e de uma 

relação de poder marcada por dominantes/dominados, mostra-se insuficiente para 

explicar as assimetrias de poder entre homens e mulheres na pós-modernidade. A essa 

discussão, será contraposto o pensamento de Axel Honneth a respeito do Direito como 

instrumento de reconhecimento de sujeitos. 

No Capítulo 3 passo a explorar o objeto de investigação propriamente dito, 

que é a constituição do sujeito de Direito mulher no Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. Primeiro apresento o estudo da formação histórica das instituições 

internacionais do sistema ONU voltadas aos direitos das mulheres, pois essa trajetória 

indica o contexto político de produção das normas relativas a tais direitos, sendo 

possível identificar a formação de discursos legitimadores da produção das normas e 

a mobilização de categorias como “avanço das mulheres”, “empoderamento" e 

“mainstreaming gender” (esta última, principalmente no final do século XX). No 

mesmo capítulo, na sequência da descrição da formação histórica dos organismos 

internacionais voltados à proteção dos direitos das mulheres, passo à abordagem 

investigativa - analítica, que consiste em uma leitura crítica do próprio texto 

Convenção e das Resoluções do Comitê CEDAW3, com o fito de verificar a adequação 

deste documento como instrumento de promoção de relações igualitárias entre homens 

e mulheres. O estudo terá por fio condutor a identificação do sujeito de Direito da 

Convenção, denominado aqui “mulher-convencional”: o que é “ser mulher” para a 

ONU? Para se estabelecer o consenso necessário à elaboração do documento – e as 

regras jurídicas daí decorrentes – entre realidades socioculturais tão diversas, foi 

preciso estabelecer um padrão para constituir a “mulher-convencional” (no sentido 

correspondente à “mulher da Convenção da ONU”) cujos direitos devem ser 

assegurados e protegidos, e é importante questionar como esse padrão é incorporado 

às realidades institucionais dos Estados-Partes. Esse modelo padronizado de mulher 

sujeito de Direito deve ser problematizado a partir da seguinte pergunta: o sujeito de 

Direito abstrato do texto reflete como as mulheres são naquele momento social, 

                                                 
3 Comitê criado para fiscalizar a aplicação das normas da Convenção para Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher. 
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histórico e cultural, ou como se pretende que elas sejam? Em outras palavras, a 

“mulher-convencional” representa o ser ou o dever-ser? 

Em uma segunda etapa, abordo a questão das reservas à Convenção tanto sob 

uma abordagem quantitativa quanto qualitativa, elaborando um mapeamento para 

identificar quantos e quais são os países que apresentam reservas à Convenção, e quais 

as cláusulas mais frequentemente rejeitadas pelos Estados-partes. A etapa de análise 

qualitativa das reservas se desdobra em duas partes: primeiro, uma problematização 

das próprias reservas, guiada pelos seguintes questionamentos: o que as reservas 

revelam sobre a ONU? Seriam elas uma “medida democrática”, uma espécie de 

elastecimento com vistas a assegurar algum âmbito de exercício de particularidades 

culturais dentro de uma hegemonia universalizante? O que as reservas revelam sobre 

seus respectivos países? Em seguida, faço uma análise qualitativa das reservas feitas 

ao artigo 2º, que não poderia admitir reservas, e ao artigo 16, que trata dos direitos da 

mulher no casamento e na família, por serem estas as cláusulas mais recusadas, 

comparando-se os motivos apresentados pelos países que formularam as recusas, e 

procurando descobrir se existem ou não similitudes nesses fundamentos. 

A problematização da investigação está alicerçada em um debate acerca do 

universalismo (adotado pela ONU, que deve ser analisado sob o enfoque do Direito 

como forma de reconhecimento, e como isso se dá em uma estrutura de valores 

pretensamente universais) e do relativismo cultural de forma relacionada com os 

Direitos Humanos. Por isso mesmo, as discussões exploradas neste capítulo também 

procurarão problematizar a variabilidade do conceito de “ser mulher” nas culturas 

existentes, e como isso impacta o Direito, pois o “ser mulher” da ONU pode não fazer 

sentido para todos os países signatários da Convenção. As problematizações aqui 

postas serão ilustradas com situações que relacionem os Direitos Humanos com 

culturas classificadas como não-Ocidentais. Como, por exemplo, a cultura da religião 

islâmica, frequentemente associada com bastante imediatidade pelo senso comum à 

discriminação contra mulheres, mas que atualmente conta com correntes de feminismo 

islâmico, nas quais se defendem propostas de emancipação na religião. 

No Capítulo 4, aplico o arcabouço teórico construído no Capítulo 2 com o 

objetivo de analisar as trajetórias históricas narradas no Capítulo 1 e os dados colhidos 

na abordagem investigativa (Capítulo 3) no que diz respeito à constituição do sujeito 

de Direito mulher à luz das referidas teorias. 
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Por fim, exponho minhas reflexões a respeito do material coletado, 

sistematizado e analisado, na tentativa de responder qual é o sujeito de Direito mulher 

construído pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, ou de, ao menos, oferecer 

novas perguntas para iluminar esses questionamentos. São as considerações finais 

desta tese, mas que, espera-se, possam ser um primeiro passo para uma próxima 

investigação. 
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REVISÃO DA LITERATURA ACADÊMICA SOBRE A 

CONVENÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE 

DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO 

JURÍDICO 
 

O presente tópico tempo por objetivo apresentar a produção acadêmica atual 

a respeito da Convenção da Mulher. 

Para que se possa melhor compreender quais foram os parâmetros e critérios 

utilizados para o levantamento que passarei a apresentar, retomarei antes o percurso 

da investigação que justifica a seleção dos trabalhos aqui expostos. 

Conforme mencionado na introdução, esta pesquisa4 inicialmente tinha por 

objetivo investigar as relações de assimetria de poder existentes entre homens e 

mulheres em culturas diferentes por meio da análise das reservas apresentadas à 

Convenção da Mulher (1979) pelos Estados signatários. Partia da premissa de ser 

justificado o tratamento jurídico diferenciado para a mulher, e que a Convenção seria 

um instrumento adequado à finalidade de emancipação e que se possibilitaria à mulher 

atingir um status de igualdade concreta em relação aos homens, porque representaria 

um aparato jurídico próprio, sensível às diferenças entre os gêneros produzidas 

culturalmente, e mais, capaz de neutralizá-las. A hipótese inicial era de que a análise 

das reservas revelaria os fatores culturais que em cada país embasariam a recusa estatal 

em reconhecer determinado direito assegurado pela Convenção, e com isso, constatar 

algum padrão de discriminação do gênero feminino no comportamento dos Estados na 

esfera internacional. Desse ponto de partida, foi levantada uma bibliografia prévia 

exploratória sobre o tema, que sustentou os momentos iniciais da pesquisa. 

Porém, conforme avancei na investigação do objeto e reflexão a respeito, 

emergiu o questionamento sobre a eficácia da própria Convenção como instrumento 

de emancipação: a hipótese inicial de considerar as reservas como um entrave aos 

direitos humanos das mulheres implicava presumir a Convenção da Mulher um 

instrumento ideal. 

A partir desse ponto, a pergunta e a hipótese de pesquisa se transformaram. 

A questão central do trabalho passou a ser: como se constituiu o sujeito de Direito 

mulher no Direito Internacional dos Direitos Humanos, considerando o contexto 

                                                 
4 Ingressei em 2012 no Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da USP na 

modalidade mestrado, convertido em doutorado direto em 2013. 
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histórico, político e cultural da gênese de suas instituições e normas jurídicas no 

sistema ONU? 

A hipótese investigada, a partir de então, passou a ser de que a Convenção da 

Mulher não seria um instrumento de emancipação ideal, mas sim idealizado pela 

pretensão universalista das normas internacionais de Direitos Humanos, e, por isso, 

seu próprio conteúdo poderia ser um obstáculo à emancipação das mulheres. 

Essa rotação do ângulo de observação do objeto acarretou a necessidade de 

uma reformulação da revisão de literatura inicial. Assim, defini como parâmetro para 

busca de trabalhos o critério de que tivessem o texto da Convenção da Mulher como 

tema central. Dessa forma, a proposta seria de reunir os trabalhos que, assim como esta 

tese, empreenderam uma investigação a partir do texto da Convenção da Mulher e a 

revisão de literatura permitiria verificar quais as direções adotadas por cada um deles. 

Quando inexistentes trabalhos nestes parâmetros nas bases de dados 

pesquisadas, foram considerados trabalhos que tenham mapeado e analisado o regime 

de reservas da Convenção ou as reservas em si, e, por fim, trabalhos que tenham 

analisado outros objetos à luz da CEDAW. 

O parâmetro de busca de trabalhos foi aplicado da seguinte forma: 

 

Tema pesquisado: A Convenção para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher. 

Área de produção: Direito 

Palavras-chave (em português, espanhol ou inglês, conforme a base pesquisada): 

Convenção- Eliminação-Discriminação-Mulher; Convenção- Eliminação-

Discriminação-Mulher-reservas; mulheres-ONU. 

Datas de busca: 30/11 a 01/12/2016 

 

Ordem de relevância das abordagens: 

1) Trabalhos específicos problematizando o texto da Convenção e sua produção; 

2) Trabalhos mapeando e analisando regime de reservas ou as reservas em si; 

3) Trabalhos que analisam outros objetos à luz da Convenção da Mulher. 

 

Foram pesquisadas os repositórios do Banco de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), para englobar 

os trabalhos acadêmicos produzidos no Brasil, da Scientific Electronic Library Online 

(Scielo), que abrange periódicos de acesso aberto publicados em doze países 

(Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Espanha, México, Peru, 
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Portugal, África do Sul e Venezuela) a partir de 2002, e da Heinonline, repositório 

eletrônico norte-americano que permite acessar o conteúdo integral de mais de 1.350 

periódicos jurídicos em língua inglesa. 

 

 

1) Trabalhos selecionados no Banco de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes)5 
 

 

Na base de dados do Banco de Teses e Dissertações da Capes, foi feita a busca 

pelas palavras-chave em português, utilizando-se os seguintes critérios para 

refinamento da pesquisa: 

  

(i) Programa: Direito 

(ii) Áreas de concentração com busca refinada nesse campo:  

- Direito Constitucional Público e Teoria Política; 

- Direito e relações internacionais; 

- Direito das relações internacionais; 

- Direito Internacional; 

- Direito Público e Evolução Social; 

- Efetividade do Direito; 

- Função social do Direito; 

 

Obteve-se o seguinte resultado preliminar por palavra-chave em português:  

- Convenção- Eliminação-Discriminação-Mulher: 91 entradas 

- Convenção- Eliminação-Discriminação-Mulher-reservas: 65 entradas 

- Mulheres-ONU: 33 

 

Dentre os trabalhos localizados na busca, foram descartados aqueles com a 

temática ampla sobre Direitos das Mulheres em cujo conteúdo a Convenção da Mulher 

era apenas objeto de citação. Nenhum trabalho com que problematizasse o texto da 

                                                 
5 Neste repositório, estão disponíveis apenas documentos de origem da Plataforma Sucupira de 2013 a 

2016. 
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Convenção e o contexto de sua produção foi localizado, bem como nenhum trabalho 

mapeando e analisando regime de reservas ou as reservas em si. 

Foram localizados dois trabalhos que analisam outros objetos à luz da 

Convenção da Mulher, quais sejam: 

 

CARDIA, ANA CLAUDIA RUY. Empresas, direitos humanos e gênero: desafios 

e perspectivas na proteção e na emancipação da mulher pelas empresas transnacionais. 

17/11/2014 197 f. Mestrado em DIREITO Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: 

PUC-SP. 

Nesta dissertação, Cardia analisa as implicações da expansão das empresas 

transnacionais para o Direito Internacional Público e o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, defendendo que a responsabilidade de proteção internacional de 

Direitos Humanos na sociedade internacional pós-moderna deve ser compartilhada 

entre Estados, indivíduos e novos atores como as empresas transnacionais, potenciais 

violadores de Direitos Humanos (CARDIA, 2014, p. 165-166). A Convenção da 

Mulher é apresentada como um mecanismo internacional de proteção aplicável à 

situação das mulheres nas empresas transnacionais. O tratado é descrito como 

consagrador do “ideal de especificação da mulher como sujeito de direitos na 

sociedade internacional pós-moderna” (CARDIA, 2014, p. 143), destacando que a 

igualdade de condições entre homens e mulheres no mercado de trabalho é condição 

indispensável para se atingir os objetivos estabelecidos no preâmbulo da Convenção, 

de desenvolvimento pleno dos Estados, da sociedade internacional e do alcance da paz 

(CARDIA, 2014, p. 143). 

 

NABESHIMA, YURI KURODA. A discriminação da mulher no mercado de 

trabalho - estudo comparado da legislação do Brasil e Japão. 16/05/2014 189 f. 

Mestrado em DIREITO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 

São Paulo Biblioteca Depositária: Biblioteca da Faculdade de Direito da USP. 

Nesta dissertação, Nabeshima realiza um estudo comparado entre a legislação 

brasileira e a japonesa com o objetivo de analisar a discriminação da mulher no 

mercado de trabalho na experiência dos dois países. A Convenção da Mulher é 

utilizada em seu trabalho para avaliar o conceito de discriminação nos termos do 

tratado. É descrita como “um grande avanço no cenário internacional” por definir 
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“claramente a expressão ‘discriminação contra as mulheres’” (NABESHIMA, 2014, 

p. 38) e enfatiza a importância de o conceito ser definido como “'discriminação contra 

as mulheres', e não ‘discriminação em razão do gênero’”, pois: 

 

a Convenção enfatiza o tratamento inferior que mulher sempre esteve e está 

sujeita em relação ao homem. Entendeu-se que proibir a ‘discriminação em 

razão do gênero’ poderia levar a uma falsa ideia de equiparação do homem 

e da mulher, quando na realidade é a mulher que vem sofrendo 

historicamente as mais diversas formas de discriminação em variados 

contextos políticos, econômicos, cultuais, entre outros (NABESHIMA, 

2014, p. 38). 

 

Embora trace uma análise sobre o conceito de discriminação contido no texto 

da Convenção, incluindo a problematização envolvendo as expressões “discriminação 

contra as mulheres” x "discriminação em razão do gênero”, Nabeshima sustenta o 

argumento segundo o qual a Convenção da Mulher é um instrumento de proteção 

internacional relevante, cuja aplicação plena é obstada pelas vedações dos países 

signatários (NABESHIMA, 2014, p. 42). 

 

 

2) Trabalhos selecionados na Scientific Electronic Library Online 

(Scielo) 
 

 

Na base de dados da Scientific Eletronic Library Online (Scielo), foi feita a 

busca pelas palavras-chave em português e espanhol, utilizando-se os seguintes 

critérios para refinamento da pesquisa: 

 

(i) Área de produção: Direito 

(ii) Busca refinada nesse campo:  

- Coleções: todos 

- Periódico: todos 

- Idioma: todos 

- Ano de publicação: todos 

- Scielo áreas temáticas: Ciências Sociais Aplicadas (para que abrangesse os 

trabalhos produzidos na área do Direito) 

- Wos Áreas Temáticas: Humanidades, Multidisciplinar; Ciências sociais, 

interdisciplinar 

- Citáveis e não citáveis 

- Tipos de literatura: todos 
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Obteve-se o seguinte resultado preliminar por palavra-chave/idioma6: 

 

(i) Resultado preliminar por palavra-chave em português com os filtros:  

- convenção eliminação discriminação mulher OU convenção mulher: zero 

- convenção eliminação discriminação mulher-reservas: zero 

- - Mulheres-ONU: 15 entradas 

 

(ii) Resultado preliminar por palavra-chave em inglês:  

- convention elimination discrimination women OU CEDAW: 8 entradas (só um 

texto em inglês) 

- convention elimination discriminativo women - reservation OU CEDAW- 

reservation: zero 

- Women - UN: 24 entradas (nenhum texto em inglês) 

 

(iii) Resultado preliminar por palavra-chave em espanhol:  

- conventión eliminatión discriminatión mujer OU conventión mujer : 15 

entradas 

- conventión eliminatión discriminatión mujer-reservas OU conventión mujer - 

reservas: 1 entrada (repetida) 

- - Mujeres-ONU: zero 

 

 

2.1) Trabalhos específicos problematizando o texto da CEDAW e/ou sua 

produção institucional e/ou construção das instituições 

 

 

O refinamento de pesquisa acima descrito selecionou quatro trabalhos dentro 

dessa abordagem, mas que, todavia, não atendiam ao parâmetro de terem sido 

produzidos na área do Direito, razão pela qual não serão analisados e resumidos, mas 

seguem aqui indicados: 

 

ALVES, José Eustáquio Diniz. Desafios da equidade de gênero no século XXI. Revista 

Estudos Feministas, Ago 2016, Volume 24 Nº 2 Páginas 629 - 638 

                                                 
6 Houve resultados que se repetiram nas entradas. 
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NOBRE, Miriam. Igualdade para todas: estratégias para políticas públicas e ações do 

movimento. Revista Estudos Feministas, Ago 2016, Volume 24 Nº 2 Páginas 645 - 652 

 

BARROSO, Carmen. As mulheres e as Nações Unidas: as linhagens do plano mundial 

de população. Tempo Social, Jun 1989, Volume 1 Nº 1 Páginas 183 - 197 

 

DUARTE CRUZ, JOSÉ MARÍA; GARCÍA-HORTA, JOSÉ BALTAZAR. Igualdade, 

Equidad de Género y Feminismo, una mirada histórica a la conquista de los derechos 

de las mujeres. 

CS, Abr 2016, Nº 18 Páginas 107 - 158 

 

2.2) Trabalhos mapeando e analisando regime de reservas ou as reservas em si 

 

A partir do refinamento de pesquisa descrito, foi localizado um trabalho com 

essa abordagem, produzido na área do Direito: 

 

VELÁZQUEZ BORGES, Sudis María. Las Reservas a la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Revista de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dez 2011, Volume 41 Nº 115 Páginas 427 

- 449 

Neste artigo Velázquez Borges examina a instituição jurídica das reservas, 

com ênfase na adoção de reservas incompatíveis com o objeto da Convenção da 

Mulher. Segundo este estudo, predominam as reservas de caráter substantivo, ou seja, 

formuladas a partir dos direitos das mulheres reconhecidos no texto, embora haja uma 

minoria de reservas gerais (ou seja, que não indicam artigos ou direitos 

especificamente positivados) (VELÁZQUES BORGES, 2011, p. 438-439). A autora 

analisa também objeções apresentadas por alguns Estados em face das reservas 

apresentadas por outros (VELÁZQUES BORGES, 2011, p. 440). 

Velázquez Borges observa que não há um posicionamento unânime sobre as 

consequências geradas pela adoção de reservas incompatíveis com o objeto e fim da 

Convenção (VELÁZQUES BORGES, 2011, p. 441), e que cada caso concreto deve 

ser analisado em juízo. Ainda assim, a autora enumera algumas dessas consequências, 

tais como diminuição da eficácia da Convenção, dificuldades para avaliação pelo 

http://www.google.com/search?q=%22DUARTE%20CRUZ,%20JOS%C3%89%20MAR%C3%8DA%22
http://www.google.com/search?q=%22GARC%C3%8DA-HORTA,%20JOS%C3%89%20BALTAZAR%22
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Comitê CEDAW dos progressos realizados pelos Estados-Partes, limitação da 

aplicação doméstica das normas internacionais de Direitos Humanos, perpetuação da 

desigualdade entre a mulher e o homem a nível nacional, estabelecimento de 

obrigações diferentes entre os Estados-partes e enfraquecimento da autoridade dos 

tratados (VELÁZQUES BORGES,  2011, p. 442-444). Ao final, conclui ser necessário 

adotar medidas para que não subsistam mais reservas, especialmente àquelas 

colocadas em relação a cláusulas que seja objeto e fim do tratado, e que, para tanto, 

deve ser oferecida uma ampla gama de possibilidades ao Comitê CEDAW emitir 

opiniões consultivas de conteúdo vinculante (VELÁZQUES BORGES, 2011, p. 448). 

 

 

3) Trabalhos selecionados na Heinonline 
 

 

Na base de dados da Heinonline, foi feita a busca pelas palavras-chave em 

inglês, utilizando-se os seguintes critérios para refinamento da pesquisa: 

 

3.1) Palavra-chave: CEDAW 

 

(i) Resultado preliminar (refinando apenas para publicações no formato de 

artigos): 3828 entradas  

 

(ii) 1º refinamento da pesquisa do resultado preliminar por período e áreas de 

produção: 490 entradas 

 

Nessa etapa do refinamento, optei por delimitar o que foi escrito a respeito 

em artigos nas áreas Human Rights e Women and Law, e a partir de 2010, por ser o 

ano de criação da ONU Mulheres e por coincidir com o período de transformação do 

reconhecimento sujeito de Direito mulher7, o que me permitiria acessar trabalhos 

elaborados por autores observadores do mesmo objeto com o mesmo aparato 

institucional analisados nesta tese. 

 

                                                 
7 Esses pontos serão objeto de análise em tópicos próprios no capítulo III. 
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(iii) 2º refinamento da pesquisa do resultado preliminar especificando apenas na 

área Women and Law: 110 entradas. 

Nessa etapa final do refinamento, foi restringida a área de produção por ser 

esta a que guarda maior correlação com o tema central desta tese (a constituição do 

sujeito de Direito mulher no Direito Internacional dos Direitos Humanos). 

Dentre esses 110, foram selecionados como relevantes aqueles que tratem 

diretamente do texto da Convenção da Mulher ou de sua produção, desprezando-se os 

demais, em um total de cinco artigos: 

 

ROSENBAUM, Darren. Unsex CEDAW, or What’s Wrong with Women’s Rights. 20 

Columbia Journal of Gender & Law. 98 (2011)  

Neste artigo, Darren Rosenbaum defende a substituição da expressão “sexo" 

por “gênero" na Convenção, para que se possa abranger a discriminação de gênero 

contra os homens e transexuais, em articulação com o conteúdo disposto nos Princípios 

de Yogyakarta (ROSENBAUM, 2011, p. 193). Para ele, os conceitos atuais de sexo, 

gênero e sexualidade permitiriam propor um novo tratado internacional, de ampliado 

espectro de proteção e cobrindo as falhas da Convenção da Mulher quanto à 

delimitação do sujeito (ROSENBAUM, 2011, p. 194). 

 

HERNÁNDEZ-TRUYOL, Berta Esperanza. Unsex CEDAW? No! Super-Sex it!, 20 

Columbia Journal  of Gender & Law. 195 (2011)  

Nesse texto, Hernández-Truyol responde ao artigo Unsex CEDAW, or What’s 

Wrong with Women’s Rights, de Darren Rosenbaum (HERNÁNDEZ-TRUYOL, 

2011, p. 196). Para a autora, o objetivo da Convenção é proteger as mulheres em razão 

de suas experiências específicas de privação. Para tanto, é importante organizar a 

categoria “mulher” de forma não monolítica, contemplando todos os diálogos com 

outros grupos marginalizados, excluídos e atores periféricos, ressaltando que sua 

posição não implica considerar que a Convenção seja perfeita (HERNÁNDEZ-

TRUYOL, 2011, p. 197). 

Hernández-Truyol argumenta em favor da relevância em se manter a 

categoria “mulher" no texto da Convenção, em vez de substituir a discriminação em 

razão do “sexo” por "gênero" a partir de informações prestadas pelo Secretário-Geral 

da ONU e em dados sobre relatórios recentes sobre a condição das mulheres no mundo 

(HERNÁNDEZ-TRUYOL, 2011, p. 200), ambos no sentido de demonstrar as 
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desigualdades de condições (especialmente socioeconômicas) entre homens e 

mulheres no mundo, em desvantagem para estas últimas. Para a autora, a Convenção, 

embora imperfeita, consiste em um instrumento que cobre de forma ampla todas as 

formas de violação de direitos das mulheres (HERNÁNDEZ-TRUYOL, 2011, p. 213-

215), além de ser parte de um regime de Direitos Humanos cujo objetivo é alcançar a 

justiça (HERNÁNDEZ-TRUYOL, 2011, p. 215). Dessa forma, Hernández-Truyol 

defende que devem ser feitos novos movimentos de interpretação da Convenção, 

enumerando três aspectos: primeiro, que o Preâmbulo da Convenção faz menção à 

Declaração Universal dos Direitos Humanos que, por sua vez, proíbe a discriminação 

em razão do sexo sem, todavia, delimitar seu alcance às mulheres (como faz a 

Convenção da Mulher); segundo, em várias passagens da Convenção se emprega a 

linguagem do gênero para descrever e vedar discriminações (por exemplo: baseadas 

em estereótipos de gênero); terceiro, para além da Convenção, decisões dos 

organismos internacionais teriam o potencial de ampliar a interpretação das provisões 

dos tratados (HERNÁNDEZ-TRUYOL, 2011, p. 217). 

Mesmo indicando essas possibilidades, Hernández-Truyol aponta ao final de 

seu artigo as falhas do que denomina “a natureza excludente e incompleta” da 

Convenção (HERNÁNDEZ-TRUYOL, 2011, p. 219), defendendo que seu texto possa 

ser interpretado de forma multidimensional, incluindo sexo, gênero, identidade de 

gênero e sexualidade na narrativa internacional da igualdade (HERNÁNDEZ-

TRUYOL, 2011, p. 223). 

 

PRUITT, Lisa R., Deconstructing CEDAW's Article 14: Naming and Explaining 

Rural Difference, 17 Wm. & Mary J. Women & L. 347 (2011), 

http://scholarship.law.wm.edu/wmjowl/vol17/iss2/4  

Neste artigo, Pruitt elege o artigo 14 da Convenção da Mulher, que trata das 

mulheres rurais, o que torna o documento o primeiro a reconhecer e explicitar as 

diferenças entre as violações de Direitos Humanos ocorridas no ambiente urbano e 

rural (PRUITT, 2011, p. 347). Embora reconheça que o artigo 14 é importante por ter 

assinalado as diferenças presentes nas vidas das mulheres rurais, Pruitt entende que a 

Convenção não as integra de forma plena, pois essas mulheres são apresentadas pelo 

texto do tratado como “as outras”, sugestionando que a Convenção foi elaborada 

pensando primordialmente sobre as mulheres urbanas (PRUITT, 2011, p. 389). Para a 

autora, essa disparidade de tratamento entre as mulheres urbanas e rurais suscita o 
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mesmo tipo de preocupação apontada por autores8 no tocante à hierarquia binaria de 

gênero sustentada pela Convenção, ao eleger a discriminação em razão do sexo (e não 

de gênero). 

Pruitt indica outras convenções adotadas após a Convenção da Mulher (tais 

como a Carta Africana da Juventude, e a Convenção dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência) como modelos de tratamento jurídico da questão da realidade rural de 

forma mais completa (PRUITT, 2011, p. 394). 

 

DREYFUS, Tom. The Half-Invention of Gender Identity in International Human 

Rights Law: From Cedar to the Yogyakarta Principles. Australian Feminist Law 

Journal, Vol. 37, pp. 33-50 (2012). 

Neste artigo, Dreyfus explora o que denomina a “invenção da identidade de 

gênero no Direito Internacional dos Direitos Humanos” por meio da produção 

discursiva dos sujeitos marginalizados em razão de discriminação sexual e como a 

estrutura normativa do Direito Internacional dos Direitos Humanos é construída a 

partir de uma perspectiva binária de gênero (DREYFUS, 2012, p. 33). 

Dreyfus sustenta que as categorias “gênero" e “sexualidade" são pontos 

importantes do discurso “universal” (aspas no original) dos Direitos Humanos, pois, 

conforme argumenta, ao mesmo tempo em que pessoas de diversos gêneros e 

sexualidades vêm sendo marginalizadas pelos direitos humanos, todas as pessoas 

vivenciam gênero e sexualidade, fazendo com que, no seu entender, toda cidadania 

seja uma cidadania sexualizada (DREYFUS, 2012, p. 36). 

Para Dreyfus, a linguagem desempenha um importante papel na produção 

discursiva dos sujeitos de Direito Internacional dos Direitos Humanos, a exemplo do 

que ocorre na Convenção da Mulher e nos Princípios de Yogyakarta (DREYFUS, 

2012, p. 39). Em relação à Convenção da Mulher e a categoria “mulher”, Dreyfus 

aponta que o preâmbulo da Convenção, ao designar como objetivo o combate à 

discriminação contra a mulher baseada no sexo, cria uma moldura universalista que 

somente pode abranger o universo binário de dois sexos (DREYFUS, 2012, p. 40), e 

sempre pela perspectiva de vitimização e submissão das mulheres ao patriarcado, o 

que, para o autor, é uma visão limitada e que exclui outras possibilidades de 

discriminação de gênero contra homens, transsexuais e quaisquer outros não 

                                                 
8 Pruitt aponta Darren Rosenblum e Dianne Otto. 
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considerados “mulheres”, mas que podem ser discriminados com base em seu sexo 

(DREYFUS, 2012, p. 42). 

Por fim, conclui que a invenção da “identidade de gênero”como categoria do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos acarretará consequências normativas além 

da articulação e execução dos direitos humanos de sexo e gênero (DREYFUS, 2012, 

p. 49). 

 

FREEMAN, Marsha; HALPERIN-KADDARI, Ruth. Blacklash goes global: Men’s 

Groups, Patriarchal Family Policy, and the False Promise of Gender-Neutral Laws. 

Canadian Journal of Women and the Law, Vol. 28, Issue 1 (2016), pp. 182-210. 

Neste artigo, Freeman e Halperin-Kaddari exploram o papel da Convenção 

da Mulher da ONU e respectivo Comitê na identificação de resistências à igualdade 

das mulheres na família em decorrência da manutenção de padrões patriarcais 

tradicionais (FREEMAN, HALPERIN-KADDARI, 2016, p. 182). 

As autoras adotam o Direito de Família como enfoque central do artigo em 

razão de esse campo legal representar uma ponte dentre diversas áreas da vida privada 

e pública (FREEMAN, HALPERIN-KADDARI, 2016, p. 183). Examinam demandas 

atuais colocadas por grupos de movimentos sociais em defesa dos direitos dos homens 

relacionados a questões de família, tais como custódia e sustento de filhos comuns e 

exercício do direito à paternidade, que sustentariam a necessidade de uma legislação 

neutra quanto ao gênero para que se garantissem os direitos de pais e mães de forma 

equânime. Todavia, Freeman e Halperin-Kaddari tecem críticas no sentido de que tais 

disputas empreendidas por homens e suas demandas por legislações neutras, na 

verdade, teriam por objetivo reduzir os direitos das mulheres (FREEMAN, 

HALPERIN-KADDARI, 2016, p. 198). 

Para Freeman e Halperin-Kaddari, embora os padrões de patriarcado possam 

parecer superficialmente diferentes, em sua essência são os mesmos em todos os 

arranjos domésticos. Assim, a proposta adotada em alguns países de formular 

legislações neutras em relação ao gênero acaba por resultar em retrocesso e em mais 

desigualdades (FREEMAN, HALPERIN-KADDARI, 2016, p. 210). No entendimento 

das autoras, uma plena aplicação da Convenção da Mulher - cujo texto é elaborado 

sem neutralidade em relação ao gênero - seria a melhor forma de reverter essa situação 

de violação (FREEMAN, HALPERIN-KADDARI, 2016, p. 210). 
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3.2) Palavras-chave: CEDAW - reservation 

 

(i) Preliminar (refinando apenas para artigos): 17 entradas 

 

Neste tópico não foi necessário refinar a pesquisa. Dentre os dezessete 

trabalhos localizados pela busca das palavras-chave, foram selecionados os artigos que 

tratassem do regime de reservas, desprezando-se os demais, totalizando três trabalhos, 

a seguir: 

 

ATOYAN, Nona. The Ineffective Protections and Guarantees of Human Rights 

Conventions of Women and Children. Whittier Journal of Child and Family 

Advocacy, Vol. 12, Issue 1 (Fall 2012), pp. 105-128 

Antes de passar ao resumo do artigo, é importante ressalvar que esse trabalho 

apareceu nesta busca por palavra-chave, mas se insere na abordagem do item 3.1 da 

revisão de literatura, pois não trata do regime de reservas da Convenção. 

Neste artigo, Atoyan defende que as normas internacionais de Direitos 

Humanos não podem mais permanecer com o status de soft law, pois isso 

enfraqueceria a proteção dos grupos vulneráveis (ATOYAN, 2012, p. 105). A autora 

adota um posicionamento de “universalismo forte”, declarando expressamente que 

determinados atos são inerentemente errados, independentemente da nacionalidade 

cultura ou tradição de quem o pratica (ATOYAN, 2012, p. 105), tais como mortes por 

honra e casamentos infantis (ATOYAN, 2012, p. 106), e que somente mudanças nas 

convenções internacionais podem trazer as transformações necessárias para modificar 

as atitudes culturalmente enraizadas (ATOYAN, 2012, p. 127). 

 

BUENGER, Michael L.  Human Rights Conventions and Reservations: An 

Examination of a Critical Deficit in the Cedaw. Buffalo Human Rights Law Review, 

Vol. 20, pp. 67-90 (2013-2014). 

Neste artigo, Buenger analisa a possibilidade de questionar o regime de 

reservas da Convenção perante a Corte Internacional de Justiça em vez da via política 

que vem sendo utilizada nas décadas passadas (BUENGER, 2014, p.67). 

Buenger defende que o reconhecimento das reservas como um instituto não 

só político, mas também jurídico permitiria que o tema fosse objeto de julgamento no 



33 

 

foro neutro de um tribunal apropriado, ao invés de considerá-lo apenas uma questão 

de relações internacionais bilaterais (BUENGER, 2014, p.90). 

 

DE PAUW, Marijke. Women’s Rights: from bad to worse - Assessing the Evolution 

of Incompatible Reservations to the CEDAW Convention. Merkourios: Utrecht 

Journal of International and European Law, Vol. 29, Issue 77 (2013), pp. 51-65 

Neste artigo, De Pauw explora a evolução da apresentação de reservas pelos 

Estados-partes sob uma perspectiva comparativa entre o momento de entrada em vigor 

da Convenção até o momento de produção do trabalho (2013), com o objetivo de 

identificar tendências e mudanças nessa prática (DE PAUW, 2013, p. 51). 

Ela analisa as reservas à Convenção, contabilizando o número de reservas 

feitas no momento das ratificares, acessões e sucessões ao tratado (DE PAUW, 2013, 

p. 60). Na sequência, enumera os tipos de reservas feitas, ressaltando que a proibição 

de reservas a cláusulas que sejam objeto ou fim da Convenção prevista no artigo 28.2 

não impediu que fossem feitas mesmo assim (DE PAUW, 2013, p. 61), bem como as 

objeções feitas pelos países sem reservas (DE PAUW, 2013, p. 62-63). 

Em conclusão, De Pauw identifica duas tendências concomitantes, uma 

positiva e outra negativa: no primeiro tipo, o autor observou ter sido mais frequente a 

retirada de reservas logo após a entrada em vigor da Convenção, mas que, por outro 

lado, reservas de longo alcance foram feitas recentemente pelos Estados que 

ingressaram no tratado por acessão. Por fim, ele defende que não só o Comitê 

CEDAW, mas também os demais Estados-partes por meio de objeções exerçam o 

controle sobre a colocação de reservas (DE PAUW, 2013, p. 65). 

 

 

3.3) Palavras-chave: united nation women 

 

 

(i) Preliminar (refinando apenas para artigos): 5 entradas, sem relação com a 

CEDAW. 
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Considerações 
 

 

Em relação à produção acadêmica sobre a Convenção para Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher na área do Direito, é possível 

agrupar os trabalhos selecionados sob dois grupos: 

(i) Textos que defendem a adequação do texto da Convenção como instrumento de 

promoção dos Direitos Humanos das mulheres, e/ou que sugerem formas para 

aumentar sua eficácia pela alteração do regime de reservas; 

(ii) Textos críticos aos dispositivos da Convenção, e que sugerem alterações ao seu 

conteúdo. 

 

Ambos os textos brasileiros localizados no levantamento da revisão de 

literatura se enquadram no primeiro grupo. Cardia (2014) descreve a Convenção como 

consagradora do “ideal de especificação da mulher como sujeito de direitos na 

sociedade internacional pós-moderna” (CARDIA, 2014, p. 143), e Nabeshima sustenta 

o argumento segundo o qual a Convenção da Mulher é um instrumento de proteção 

internacional relevante, cuja aplicação plena é obstada pelas vedações dos países 

signatários (NABESHIMA, 2014, p. 38). 

Dentre os trabalhos estrangeiros, os posicionamentos são mais diversificados 

em relação à adequação dos dispositivos da Convenção da Mulher: variam desde sua 

defesa intransigente para prevalência de valores universalistas de Direitos Humanos, 

como no caso de Atoyan, para quem há atos são inerentemente errados, 

independentemente da nacionalidade cultura ou tradição de quem o pratica 

(ATOYAN, 2012, p. 105), e Freeman e Halperin-Kaddari, que identificam padrões de 

patriarcado iguais em essência em diversos países do mundo e defendem uma plena 

aplicação da Convenção da Mulher para reverter essa situação de violação 

(FREEMAN, HALPERIN-KADDARI, 2016, p. 210), até o posicionamento extremo 

oposto adotado por Darren Rosenbaum, que defende a propositura de um novo tratado 

internacional, calcado na discriminação de gênero (e não de sexo) de ampliado 

espectro de proteção e cobrindo as falhas da Convenção da Mulher quanto à 

delimitação do sujeito. Em uma posição intermediária estaria o trabalho de Hernández-

Truyol que aponta falhas no texto da Convenção (HERNÁNDEZ-TRUYOL, 2011, p. 

219), mas defende uma nova forma de interpretação, multidimensional, incluindo 
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sexo, gênero, identidade de gênero e sexualidade na narrativa internacional da 

igualdade (mas defende a manutenção da exclusividade da mulher). 

Pruitt aponta outra falha no texto da Convenção quanto à sua pretensão de 

universalidade, por direcionar-se quase que integralmente apenas às mulheres urbanas, 

designando um único artigo (14) às mulheres rurais. 

 

Por fim, em relação ao regime de reservas, os trabalhos selecionados que 

abordam essa temática são unânimes em classificá-las como um entrave aos Direitos 

Humanos das mulheres, e propõem soluções tais como o questionamento do regime 

de reservas da Convenção perante a Corte Internacional de Justiça em vez da via 

política (BUENGER, 2014, p.67), e que não só o Comitê CEDAW, mas também os 

demais Estados-partes por meio de objeções exerçam o controle sobre a colocação de 

reservas (DE PAUW, 2013, p. 65). 
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CAPÍTULO 1 - ABORDAGEM HISTÓRICA 
 

 

1.1 Pessoa: a formação de uma categoria política 
 

 

O convívio dos seres humanos em grupos é objeto das mais diversas 

representações culturais: o que significa "ser humano" e suas implicações culturais, 

sociais, políticas e jurídicas variam no tempo e no espaço. Falar em “direitos humanos” 

implica passar pela problematização de quem é o “ser humano” titular de tais direitos. 

Ainda que com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 a ideia de 

universalidade desses direitos tenha ganhado força (não sem produzir muitos 

paradoxos, como será posteriormente discutido), ideia segundo a qual basta ser 

humano para ter direito a ter direitos, a categoria “ser humano” passou (e ainda passa) 

por diversas construções. Aliás, essa flutuação conceitual é perceptível até mesmo 

contemporaneamente na esfera do Direito: questionamentos sobre quem seja o titular 

de direitos difusos, ou como compreender o que é uma “pessoa” em debates sobre 

genoma, células-tronco e descarte de embriões são exemplos que demonstram o 

esgarçamento do sentido absoluto do humano clássico. 

Para o humano ser abstratamente concebido como um universal e 

automaticamente titular de direitos e sujeito de Direito, foi necessário que antes se 

desenvolvesse a ideia de “pessoa”, que não é uma realidade biológica, mas sim uma 

representação a respeito do ser humano advinda da formação da racionalidade 

moderna. Trata-se de conceito com acepção filosófica e política e, apesar da pretensão 

universalista, tem seus lugares geográfico, histórico, social e cultural nitidamente 

demarcados: constitui-se como uma concepção que, ineditamente, articula e sobrepõe 

valores do individualismo iluminista secular à tradição judaico-cristã. A partir de 

então, a sociedade passará a ser pensada como o conjunto de seres humanos 

atomizados, individuais, completos, distintos entre si e oponíveis à coletividade. 

“Sujeito de Direito” é o termo que designa a pessoa reconhecida pelo Direito 

enquanto tal, e, assim sendo, suas características dependerão de como o Direito (e, 

portanto, o Estado que produz esse Direito) a descreve. Mas "sujeito” é também o autor 

da ação, é aquele que age, o protagonista da narrativa: dessa forma, quando o Direito 



37 

 

nomeia e descreve o sujeito, tem-se que o Estado está a reconhecer quem são as 

pessoas consideradas autoras de suas ações e protagonistas de suas existências. 

É no século XVIII que essa transformação paradigmática na qual o indivíduo 

passa a ser considerado protagonista de suas narrativas pessoais e públicas atinge sua 

maior expressão: a verificação da formação de uma mentalidade pela qual os humanos 

passam a se enxergar como seres ao mesmo tempo únicos e iguais entre si, como se 

unidos por um laço de Humanidade comum a todos, acarretará uma transformação 

política, cultural e social pelo surgimento do conceito de “Eu”. 

Em A Invenção dos Direitos Humanos - uma história, Lynn Hunt verifica que 

a modificação de mentalidade e de percepção dos seres humanos em relação aos 

demais e a si mesmos pode ser perceptível nas manifestações artísticas que surgirão a 

partir do século XVIII. As ideias de autonomia e empatia que começam a se esboçar 

em obras literárias, nas artes plásticas etc, possibilitam ver no outro alguém que tem 

uma mente e uma vida interior análoga àquela do observador: 

 

Meu argumento fará grande uso da influência de novos tipos de 

experiência, desde ver imagens em exposições públicas até ler romances 

epistolares imensamente populares sobre o amor e o casamento. Essas 

experiências ajudaram a difundir as práticas da autonomia e da empatia 

(…) (HUNT, 2009, p. 30). 

 

Estou tentando voltar de novo a atenção para o que acontece dentro das 

mentes individuais (…) Acredito que a mudança social e política - nesse 

caso, os direitos humanos - ocorre porque muitos indivíduos tiveram 

experiências semelhantes, não porque todos habitassem o mesmo contexto 

social, mas porque, por meio de suas interações entre si e com suas leituras 

e visões, eles realmente criaram um novo contexto social. (HUNT, 2009, 

p. 32-33). 

 

Em outras palavras, Lynn Hunt identifica uma mudança de mentalidade por 

meio da qual um novo contexto social é criado, embora, na visão da autora, não seja 

fácil identificar de forma clara o processo pelo qual isso se deu (HUNT, 2009, p. 31). 

Ela apenas constata que a paulatina modificação nas manifestações artísticas e 

culturais podem ser um indicador importante dessa transformação dos valores que 

informavam o pensamento então vigente, como se observa, por exemplo, na inovação 

representada pelos romances epistolares em 1ª pessoa: 

 

Pela própria forma, portanto, o romance epistolar era capaz de demonstrar 

que a individualidade dependia de qualidades de “interioridade”(ter um 

âmago), pois os personagens expressam seus sentimentos íntimos nas suas 

cartas. Além disso, o romance epistolar mostrava que todos os indivíduos 

tinham essa interioridade (muitos dos personagens escrevem) e, 

consequentemente, que todos os indivíduos eram de certo modo iguais, 
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porque todos eram semelhantes por possuir essa interioridade. (HUNT, 

2009, p. 48). 

 

Outro exemplo desse processo seria identificável no desenvolvimento dos 

retratos na pintura: 

 

Os corpos sempre tinham sido centrais para a pintura europeia, mas antes 

do século XVII eram com muita frequência corpos da Sagrada Família, dos 

santos católicos ou dos governantes e seus cortesãos. No século XVII e 

especialmente no XVIII, mais pessoas comuns começaram a encomendar 

pinturas de si mesmas e de suas famílias. Depois de 1750, as exposições 

públicas regulares - elas próprias uma nova característica da vida social 

(…). 

Entretanto, embora os retratos às vezes focalizassem representações de 

tipos ou alegorias de virtudes ou riqueza, na segunda metade do século 

XVIII esses retratos diminuíram de importância quando os artistas e seu 

clientes começaram a preferir representações mais naturais da 

individualidade psicológica e fisionômica. Além disso, a própria 

proliferação de retratos individuais estimulou a visão de que cada pessoa 

era um indivíduo - isto é, singular, separado, distinto e original, e assim é 

que devia ser representado. (HUNT, 2009, p. 85 e 89). 

 

Hunt entende que os novos movimentos artísticos, a um só tempo, revelaram 

a transformação da forma de pensar, e atuaram como fator modificador das 

mentalidades de quem as fruiu, pelo efeito psíquico que causaram. Para a autora, esse 

efeito se verifica na tomada de consciência dos indivíduos como seres autônomos, 

inclusive no que diz respeito aos limites do corpo, do surgimento das noções de 

privacidade e de intimidade: 

 

Essas mudanças de atitude em relação ao corpo eram as indicações 

superficiais de uma transformação subjacente. Todas assinalavam o 

advento do indivíduo fechado em si mesmo, cujas fronteiras tinham de ser 

respeitadas na interação social (…) (HUNT, 2009, p. 82 - 83) 

 

Esse nova forma de organizar a vida, na qual a sociedade é entendida como o 

conjunto de seres autônomos e abstratamente individualizados, será característica da 

Modernidade, que cada vez mais se desenvolverá em sentido oposto ao das chamadas 

sociedades tradicionais, assim classificadas em oposição às formas ditas modernas. As 

sociedades tradicionais ignoram a ideia de indivíduos livres e iguais, e se estruturam 

em torno de uma ideia coletiva de homem, como parte integrante de um todo 

(DUMONT, 1997, p. 56). Nesse modelo, as pessoas não são concebidas como tais, 

mas sim como seres que desempenham um papel/lugar social somente identificável a 

partir de sua relação com um conjunto: nas sociedades do Antigo Regime que 

antecederam a Modernidade, por exemplo, somente era possível identificar um plebeu 

por sabê-lo não pertencente à nobreza. O lugar social funcionava como marca de 
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identificação do papel desempenhado na sociedade, o que antecedia a própria 

identificação como indivíduo. 

A organização social moderna que será desenvolvida a partir da noção de 

pessoa repercutirá em todos os aspectos da vida em sociedade, principalmente nas 

formas de circulação e exercício do poder, dando lugar a novas conformações da 

política, religião, ciência e Direito, que serão os lugares nos quais se observa com 

bastante clareza a passagem das sociedades tradicionais para as sociedades modernas 

ocidentais fundadas no conceito de indivíduo, posteriormente desdobrado nos 

conceitos de pessoa e sujeito. Evidentemente, não é possível estabelecer uma ordem 

cronológica nem causal entre os aspectos aqui enunciados. Mas o que proponho é 

pensar como a transformação pela qual os seres humanos passaram a sentir-se, em 

alguma medida, iguais entre si, permitiu que modificassem o mundo ao seu redor. 

Essa análise da transformação social ocorrida entre os séculos XVIII e XIX 

se faz especialmente importante para pensar uma das questões centrais desta tese, que 

diz respeito às potencialidades e aos limites do Direito como agente de transformação 

social: é a norma jurídica (e, portanto, a política) que transforma as mentalidades, ou 

são as mentalidades transformadas por uma miríade de fatores que produzem novas 

normas jurídicas e novas formas de ação política e de exercício do poder? E, assim 

sendo, será possível observar, a partir do estudo de normas jurídicas e as disputas 

políticas envolvidas na questão, o quanto as mentalidades ainda não se transformaram? 

 

 

1.1.1 O impacto cultural da gênese da categoria pessoa  

 

 

Como reflexo dessa tomada de consciência do “Eu” e da experiência psíquica 

coletiva de ver ao outro como pessoa, o ser humano começa a pensar a si mesmo. O 

mundo se “desencanta"9 e nesse olhar cada vez mais voltado à própria espécie, o ser 

humano moderno e ocidental desenvolve novas áreas do conhecimento, como as 

Ciências Sociais, que, em paralelo à Revolução Científica, buscaria novas explicações 

racionais e “desencantadas” sobre o mundo. 

                                                 
9 Referência à noção de desencantamento do mundo, conforme desenvolvido por Max Weber em A 

Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. 
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As reflexões produzidas por Marcel Mauss10 em “Uma categoria do espírito 

humano: a noção de pessoa e a de ‘eu’” são uma ilustração bastante representativa de 

como os pensadores do século XIX e início do século XX refletiam a respeito do 

desenvolvimento desta categoria política gestada no século anterior, e suas 

repercussões na história jurídica ocidental. Nesse texto, o autor demonstra, por meio 

de linhas argumentativas próprias de sua época, que o conceito de “Eu" e de pessoa é 

uma construção cultural - e, portanto, passível de desconstruções e reconstruções. 

Para demonstrar que a noção e a representação de pessoa e de “Eu" é variável 

nas comunidades humanas, Mauss aponta uma diferença fundamental entre o 

pensamento ocidental e não-ocidental: no pensamento não-ocidental, em diferentes 

sociedades, tem-se a noção do cumprimento de um papel como um “personagem”, a 

significar uma existência social relacional, em que o ser humano faz parte de um todo 

em que partes desiguais se complementam11. Na raiz das sociedades ocidentais se daria 

a noção oposta: é o conjunto de indivíduos autônomos que comporia a sociedade a 

partir da concepção individual que cada um tem de ser único, e com noção de si mesmo 

como alguém distinto da coletividade social. Para o autor, foi a civilização romana a 

firmar a noção de pessoa na acepção que a tornaria fato fundamental do Direito 

(MAUSS, 1938, p. 385), quando se começa a delinear uma ideia de um indivíduo que 

se contrapõe ao coletivo: 

 

Ao contrário dos hindus e dos chineses, os romanos - os latinos, melhor 

dizendo - parecem ser aqueles que estabeleceram parcialmente a noção de 

pessoa, cujo nome permaneceu exatamente o da palavra latina. Bem no 

início, somos transportados aos mesmos sistemas de fatos que os 

anteriores, mas já com uma forma nova: a "pessoa" é mais do que um reles 

método de organização, mais do que um nome ou o direito a um 

personagem e a uma máscara ritual, ela é um fato fundamental do direito. 

Em direito, os juristas dizem: há somente as personae, as res e as actiones: 

                                                 
10 Antes de adentrar as ideias de Mauss, é importante localizar este autor historicamente para que se 

justifique aqui a menção à sua obra, evitando o risco de anacronismos: este antropólogo e sociólogo 

francês, nascido em 1872 e morto em 1950, produz sua obra exatamente no período em que se 

desenvolvem as Ciências Sociais como disciplinas autônomas, cujos autores tencionavam explicar de 

maneira causal e racional os fenômenos sociais. Não é necessário dizer que muito de seu pensamento, 

assim como o de outros contemporâneos (a exemplo de seu tio, Émile Durkheim, considerado um dos 

fundadores da sociologia francesa), foi reinterpretado, ressignificado, e mesmo superado por outros 

modelos teóricos desenvolvidos posteriormente. Mesmo assim, ressalvadas as noções típicas do período 

entre o final do século XIX e o entre-guerras a respeito da suposta possiblidade de identificar relações 

causais entre fenômenos socioculturais, e de que haveria graus diferentes de evolução dentre os 

grupamentos humanos, este texto de Mauss tem muito a contribuir para as reflexões sobre o processo 

histórico e filosófico vivido pelo Ocidente europeu na consolidação de um modelo abstrato de pessoa, 

para melhor compreender a mediação institucional realizada pelo Estado para que esta se transforme 

em um sujeito de direitos.  
11 Tal como a noção de hierarquia da sociedade de castas desenvolvida por Louis Dumont, e que será 

comentada mais adiante.  
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esse princípio ainda governa as visões de nossos códigos. Mas trata-se aqui 

de uma evolução particular ao direito romano.(1938, p. 385; grifo meu) 

 

Mauss produz uma interessante reflexão a respeito da transformação da noção 

de “pessoa” em “Eu" pela análise de origem etimológica da palavra persona, que 

designava a máscara dramatúrgica, e guardava o sentido de per sonare, referente à 

máscara pela qual passa a voz do ator. Interessante notar, a partir desta concepção de 

origem romana apontada por Marcel Mauss, que a noção de “pessoa" como categoria 

vem associada àqueles que tem fala e tem voz, e como isso lhes assegura o direito de 

participar da vida social em posição diferenciada (e vantajosa). 

A essa concepção do caráter pessoal do Direito Ocidental, cujos vestígios 

permanecem ainda hodiernamente, Mauss agrega valores do cristianismo, que teria 

formulado, segundo ele, “a base metafísica” da categoria pessoa (no sentido de 

compreender o ser humano como “o cristo” 12 : de carne e osso, mas ligado à 

transcendência, à imagem e semelhança do deus cristão). A religião acrescenta sentido 

moral ao sentido jurídico, e a pessoa torna-se um “ser consciente, independente, 

autônomo, livre e responsável” (MAUSS, 1938, p. 390-391). Ser livre e responsável 

significa ter consciência moral para escolher entre o Bem e o Mal. A inclusão da 

dimensão psicológica da pessoa a converte em um ser com valor metafísico e moral, 

o que implica, na conclusão de Mauss, que “nossa noção de pessoa humana é 

fundamentalmente cristã” (MAUSS, 1938, p. 392). É este ser psicológico que, para 

Marcel Mauss, possibilitará a passagem da “pessoa” para o “Eu”, como aquele que 

tem conhecimento de si como ente distinto do coletivo composto pelos demais iguais. 

É relevante refletir sobre a influência que o pensamento do século XIX (em 

especial o evolucionismo em relação à história social) exerceu (e ainda exerce) sobre 

a mentalidade do Ocidente (sendo possível vislumbrá-la até mesmo no senso comum): 

Mauss apresenta um percurso de desenvolvimento do conceito de indivíduo, de 

personagem à uma pessoa, a um nome, a um indivíduo, dotado de valores metafísicos 

e morais, de uma consciência e de um valor sagrado como pessoa humana., até um 

“Eu” como condição da consciência e eco das Declarações de Direitos (1938, p. 396). 

Feitas as devidas ressalvas, o percurso elaborado por Mauss no texto em 

referência ainda é útil para ilustrar que os grandes questionamentos filosóficos (que 

até os séculos XVII e XVIII se debruçavam sobre a alma e seus problemas de ordem 

                                                 
12 “O Ungido”.  
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metafísica, indagando se estaria o homem sujeito ao seu livre-arbítrio ou submetido a 

uma predestinação) modificam-se profundamente após o Renascimento, com o 

desenvolvimento da racionalidade lógica, somada à Reforma Protestante e sua 

importância nas questões de liberdade individual (afinal, é a Reforma que libera o 

crente para falar diretamente com Deus). A partir do século XVIII torna-se possível 

colocar a questão do “Eu" como categoria filosófica e jurídica - que viriam a ser 

posteriormente questionadas pelas novas construções ideológicas da Revolução 

Científica, que passa a localizar no corpo a desigualdade suprimida da norma jurídica, 

mobilizando mais uma vez a noção de pessoa.13 

 

 

1.1.2 A pessoa definida pela Ciência: o novo repositório da Verdade 

 

 

Se no período Iluminista as Revoluções Liberais tiveram o mérito de 

solidificar o conceito de igualdade formal entre os indivíduos na norma jurídica, 

transformando-os assim na abstração do sujeitos de Direito14, o Positivismo Científico 

do século seguinte contou com a insurgência da Ciência a afirmar que pessoas não 

seriam biologicamente iguais, e que o livre-arbítrio para escolher entre o Bem e o Mal 

defendido pelos Modernos não passaria de uma ilusão filosófica diante do poder da 

natureza em determinar o comportamento e a personalidade de cada indivíduo. 

O determinismo biológico foi uma das escolas cientificistas desenvolvidas no 

século XIX, sob forte influência do contexto geopolítico do neocolonialismo. 

Procurava respostas sobre a vida das sociedades humanas sob a lente das regras da 

natureza, em uma tentativa de compreender “o outro” encontrado nas terras 

colonizadas das Américas, África e Ásia, cuja experiência era tão diversa da dos 

colonizadores. A escola determinista emerge no momento em que “duas grandes 

vertentes aglutinavam os diferentes autores que na época enfrentaram o desafio de 

pensar a origem do homem” (SCHWARCZ, 1993, p. 48): o monogenismo e o 

poligenismo. 

                                                 
13 O que será de fundamental importância na constituição da mulher como pessoa e como sujeito de 

direitos, a ser aprofundado nos tópicos seguintes. 
14 Conforme será aprofundado mais à frente neste capítulo. 
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O monogenismo entendia a Humanidade como única, adotando a partir das 

escrituras bíblicas Adão e Eva como mito fundador. "Pensava-se na humanidade como 

um gradiente - que iria do mais perfeito (mais próximo do Éden) ao menos perfeito 

(mediante a degeneração) -, sem pressupor, num primeiro momento, uma noção única 

de evolução” (SCHWARCZ, 1993, p. 48). É somente a partir da publicação de A 

Origem das Espécies de Charles Darwin que os autores monogenistas adaptarão as 

conclusões de Darwin à vida em sociedade, que estaria igualmente sujeita à evolução, 

porém no plano cultural. 

Já o poligenismo defendia o argumento segundo o qual vários pares de 

humanos estariam na origem da humanidade e somente incorporava a explicação 

darwinista aceitando que, se havia um ancestral comum a todos os seres humanos, este 

seria remoto demais para ser detectado, pois os grupos teriam se distanciado por tempo 

suficiente para que se estabelecessem características hereditárias muito distintas entre 

as espécies. Dessa forma, a proposta poligenista de interpretação da obra de Charles 

Darwin origina o darwinismo social, segundo o qual as “várias humanidades” 

corresponderiam a várias espécies/tipos raciais, constituidoras de essências a caminho 

da degeneração (SCHWARCZ, 1993, p. 48). 

Essa passagem do contexto iluminista do século XVIII para o cientificista do 

século XIX vai impactar o conceito de “pessoa” (e, portanto, de sujeito de Direito) que 

vinha sendo construído nos séculos anteriores15. Somente a partir de meados do século 

XX os autores das Ciências Sociais proporão pensar que a diversidade cultural 

humana, com formas de organização social tão variadas quanto os valores morais e 

éticos que as norteiam, pode não ser necessariamente classificada em uma escala 

valorativa moral decorrente de uma maior ou menor complexidade da organização 

social. Assim, construíram-se as bases do relativismo cultural como novo referencial 

teórico, com especial contribuição da antropologia. No recorte elaborado por esta tese, 

é relevante ressaltar a produção de textos encomendados pela UNESCO no início dos 

anos 1950, no contexto da criação da ONU, quando intelectuais são convidados pela 

organização a elaborarem a 1ª declaração da UNESCO sobre a questão racial 

(STOCZKOWSKY, 2008, p. 5). Dentre esses autores, o antropólogo Claude Lévi-

                                                 
15 Estes mesmos paradigmas científicos servirão de base às doutrinas do racismo científico, fortemente 

manipulada para fins políticos em situações de graves violações de Direitos Humanos, tais como o 

neocolonialismo, o imperialismo e os nacionalismos extremos europeus, que têm seu ápice no nazismo 

e no Holocausto. 
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Strauss escreve Raça e História (1951), em que contesta a pretensão cientificista das 

doutrinas racialistas, apresentando, em contraponto, a proposta do relativismo cultural, 

segundo a qual a diversidade entre os grupos humanos seria decorrente das suas 

diferentes trajetórias históricas e construções culturais, e não de características 

biológicas hereditárias16. Pela primeira vez, os valores humanistas ocidentais europeus 

são questionados quanto à sua universalidade e aplicabilidade a todas as comunidades 

humanas17, discussão de extrema relevância para que se verifique como, mesmo mais 

recentemente, o conceito de pessoa e de sujeito é objeto de disputa e de mobilização 

política, inclusive (ou principalmente) na seara dos Direitos Humanos. 

Com esses novos estudos, o conceito de indivíduo e o individualismo 

gestados na Modernidade passam a ser observados como uma entre outras ideologias 

possíveis. O antropólogo Louis Dumont elabora uma análise a esse respeito em Homo 

Hierarchicus (1967), obra na qual o autor apresenta pesquisa realizada sobre a 

sociedade de castas indiana, apontada por ele como estabelecida sobre valores 

contrapostos ao sistema social ocidental moderno: enquanto este último seria 

juridicamente fundado na ideia de igualdade entre todos os indivíduos, o sistema 

indiano se organizaria a partir de relações hierárquicas entre pessoas cujos lugares 

sociais são definidos (e de forma imutável) pelo nascimento. Adotando uma análise 

perspectivista, Dumont investiga as castas observando-as como qualquer outra 

instituição social, e não como a anomalia ou aberração por vezes vislumbrada no olhar 

do ocidental. Para o antropólogo, o que diferenciaria a sociedade ocidental da 

sociedade de castas seriam seus princípios fundamentais, respectivamente o igualitário 

e o hierárquico, buscando com isso questionar a dita universalidade dos valores 

modernos (DUMONT, 2008, p. 52). 

                                                 
16 É importante consignar que o próprio Lévi-Strauss volta ao tema em 1971 em Raça e Cultura, palestra 

proferida na abertura do Ano Internacional para Ação de Combate ao Racismo, também promovido pela 

UNESCO, em que o autor apresenta uma visão crítica a respeito do posicionamento da instituição nas 

duas primeiras décadas de sua fundação, e questiona o diagnóstico inicial das ideias racistas, não como 

decorrentes simplesmente de uma teoria cientificamente equivocada, mas sim de antinomias culturais 

mais profundas e que estariam acarretando a destruição da diversidade cultural sob a justificativa de 

progresso civilizatório, o que demonstraria o fracasso do projeto original da UNESCO. A esse respeito, 

ver STOCZKOWSKY, Wiktor. “Claude Lévi-Strauss and UNESCO”. In The UNESCO Courier, 2008, 

p.5-9. 
17 Esta nova proposta teórica, contudo, será objeto de críticas, no sentido de que o relativismo cultural 

poderia corresponder - e legitimar - relativismos morais que, segundo tais críticos, se serviriam a 

justificar violações de direitos humanos e atos de violência. A esse respeito, ver GEERTZ, Clifford. 

“Anti anti-relativismo”, in Nova luz sobre a antropologia, 2001. 
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Dumont observa que a oposição indivíduo/sociedade somente faz sentido na 

cosmologia da sociedade ocidental moderna, na qual o conjunto de indivíduos livres e 

iguais forma a Humanidade, indivíduo este sagrado em suas vontades, somente 

limitadas pela idêntica vontade do outro indivíduo igual a ele. Essa noção de indivíduo 

não seria uma livre escolha, mas sim uma condição socialmente prescrita e imposta: 

“Como Durkheim disse aproximadamente, nossa sociedade nos prescreve a obrigação 

de sermos livres”. (DUMONT, 2008, p. 56). As sociedades tradicionais (a exemplo do 

sistema de castas indiano), de acordo com Dumont, ignorariam a ideia de indivíduos 

livres e iguais, para adotar uma noção coletiva de homem, que somente existe em 

caráter relacional com sua comunidade composta de desiguais. 

Neste ponto se oporiam duas ideologias: o individualismo e o holismo 

(DUMONT, 2008, p. 57). Nas sociedades tradicionais, a organização social tem por 

objetivo atingir fins relativos à comunidade, e por isso cada indivíduo tem a atribuição 

de contribuir para que se mantenha uma ordem global. A sociedade ocidental moderna, 

em contraposição, parte do pressuposto de um indivíduo elementar e indivisível (tanto 

no aspecto biológico como filosófico) que contempla em si a Humanidade inteira, com 

o objetivo comum/coletivo de assegurar a felicidade individual. 

Ocorre que, no dizer de Dumont, o indivíduo é antes um valor inserido em 

um sistema cultural que uma realidade empírica. Não há como distinguir o “homem 

empírico de carne-e-osso”, que vive em sociedade e estabelece relações com outros 

indivíduos (e atribuindo significados a essas relações cuja construção é impossível fora 

do contexto relacional social), do sujeito normativo abstrato das instituições. 

Assim sendo, de acordo com o raciocínio proposto por Dumont, se, na 

realidade, jamais existiu uma sociedade fundada empiricamente no individualismo 

(uma vez que os indivíduos como valor somente existem porque compartilham 

socialmente esta noção), por que estes valores do Ocidente ainda são entendidos como 

universais no contexto político dos Direitos Humanos, e os valores não-ocidentais que 

lhes são opostos ainda são vistos como moralmente menos valiosos? E mais: quando 

se fala da normativa internacional dos Direitos Humanos, quais são os valores em 

disputa ao se estabelecer o consenso mínimo das convenções ratificadas pelos países 

que integram os sistemas internacionais de proteção? 

Depreende-se desse resumo sobre o surgimento e o desenvolvimento das 

Ciências Sociais que as explicações racionalizadas e “desencantadas” sobre o mundo 

e as formas de organização social elaboradas a partir da gênese do conceito de pessoa 
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sempre estiveram impregnados de representações sociais que diziam muito a respeito 

de quem produzia tais concepções. E, não obstante todo o esforço empreendido para 

que o mundo se “desencantasse" e fosse explicado racionalmente, e toda a pretensão 

de secularidade do modelo ocidental individualista, a religião não deixou de 

influenciar o pensamento produzido nesse contexto, mesmo tendo deixado de ser o 

repositório da "Verdade". Por isso, é importante pensar como essa influência se deu 

no processo de construção da pessoa que viria a ser o sujeito de Direito nos Direitos 

Humanos. 

 

 

1.1.3 O impacto do cristianismo na formação do conceito de pessoa: a dimensão 

transcendente foi realmente extinta? 
 

 

Conforme discorri no tópico anterior, o processo político de 

“desencantamento" da religião que dá lugar ao “encantamento da Ciência”, alçando o 

saber científico à posição de Instância do Verdadeiro (SUPIOT, 2008, p. 14) faz com 

que a “Verdade” passe a ser sinônimo de possibilidade de demonstração lógica e 

racional. Somente será digno de crença aquilo que a Ciência puder demonstrar (e, em 

contrapartida, tudo aquilo que for demonstrável cientificamente corresponderá a uma 

verdade incontestável). Assim, quando se estabelece lógica e racionalmente serem 

todos os homens livres e iguais, isso se torna, então, uma verdade autoevidente 

(HUNT, 2009, p. 17) e objeto de crença. Ou seja: esse "desencantamento" da religião, 

na verdade, correspondeu ao deslocamento da crença em verdades autoevidentes de 

um campo (o religioso) para outro (o racional/científico). Porém, a crença em um ser 

humano dotado de uma moral metafísica não seria extinta, mas sim apropriada e 

ressignificada pela nova racionalidade jurídica que surgiria a partir do século XVIII, o 

que se mostra no processo de sacralização da pessoa. 

Em “A sacralidade da pessoa”, Hans Joas (2012) propõe uma “reconstrução 

histórico-sociológica da gênese da tradição judaico-cristã e de sua transformação em 

sistemas axiológicos modernos como o da crença nos Direitos Humanos e na 

dignidade humana universal, e isso quer dizer numa sacralidade da pessoa” (JOAS, 

2012, p. 228). Para Joas, a gênese dos Direitos Humanos não é tributária exclusiva dos 

valores cristãos, nem tampouco uma construção voluntarista, consensual e secular da 
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ideologia iluminista, mas sim representa uma autêntica inovação histórica pela forma 

como essas duas narrativas - a cristã e a iluminista individualista - se articularam 

jurídica e politicamente (2012, p. 16). 

Joas afirma que a noção de dignidade humana não é exclusiva do 

cristianismo, pois todas as grandes religiões trazem representações do conceito de 

pessoa e de sua dignidade, cada uma com seus universalismos, pelos quais estendem 

a condição de dignidade inata a todos os seres, e particularismos que selecionam 

grupos e situações aos quais tal dignidade inata não se aplica. Joas aponta como 

exemplo dessa tensão entre universalismos e particularismos a própria relação do 

cristianismo com os Direitos Humanos, que sempre foi ambígua: 

 

Houve uma justificação cristã da escravidão, uma coexistência não muito 

problemática com a tortura, uma rejeição das declarações dos direitos 

humanos do século XVIII, e até um ceticismo generalizado em relação à 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Com certeza também 

houve o oposto: o engajamento cristão pela eliminação da tortura de da 

escravidão, influência sobre e aceitação das declarações dos direitos 

humanos dos séculos XVIII até o XX. Para o cristão individual e às vezes 

até para a comunidade cristã individual pode ter ficado evidente em cada 

caso o que o evangelho exigia, mas isso não ocorreu para todos em seu 

conjunto e muito menos independentemente da época e da cultura. (JOAS, 

2012, p. 202). 

 

De outra parte, a versão de um pensamento iluminista que se apresentava nas 

Revoluções Liberais como anticlerical e até mesmo anticristão constitui, para Joas, 

uma interpretação equivocada, tanto no que diz respeito à Revolução Francesa quanto 

à Independência Americana, episódios nos quais se produziram as duas principais 

declarações de direitos do século XVIII: 

 

O mito do caráter antirreligioso da Revolução Francesa tornou-se um 

componente da imagem do mundo humanista-secular, junto com a 

representação que lhe dá sustentação, a saber, a que a Revolução teria sido 

inspirada por uma filosofia que poderia ser concebida como paganismo 

moderno (…). Entretanto, esse modo de ver as coisas deve ter tido origem, 

antes, na polêmica movida contra a Revolução por clérigos reacionários, 

aristocratas e intelectuais aliados a eles. (JOAS, 2012, p. 27) 

(…) 

[Em relação à Revolução Americana] (…) é mais adequado falar de uma 

aliança entre um movimento de massa de molde pietista e uma elite 

racionalista-iluminista, havendo aí uma profusão de fenômenos de 

entrecruzamento e de transição (…) Por isso, têm razão todos os que 

identificam nesse texto vestígios tanto de um racionalismo iluminista como 

de uma fé cristã biblicamente fundamentada; porém, ficam sem razão todos 

aqueles que reconhecem apenas os vestígios de um lado e não os do outro. 

(JOAS, 2012, p. 51) 
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Dessa forma, a dignidade humana não seria nem a construção de um conteúdo 

secular, nem a evolução dos valores do cristianismo para o conceito atual de Direitos 

Humanos. É a apropriação e ressignificação de ambas as narrativas pelos aspectos 

jurídico e político que, verdadeiramente, constituem a autêntica inovação histórica, 

pela codificação legal desses valores e a formação de uma nova organização de poder 

- o Estado de Direito - a partir de então. Em outras palavras, o desenvolvimento da 

noção de pessoa trará uma implicação política que, não obstante se apresente sob uma 

ideologia supostamente secular, na verdade, se articulava e sobrepunha a valores 

cristãos. 

Esse processo de ascensão dos Direitos Humanos e da ideia de dignidade 

humana universal é chamado por Joas de sacralização da pessoa, e foi decisiva a forma 

como transcorreu tal processo (JOAS, 2012, p. 201), pois é isso que irá caracterizar a 

pessoa (que será sujeito de Direito) como um conceito ocidental: embora a dignidade 

inata e universal esteja presente em várias religiões e filosofias não-ocidentais, é no 

Ocidente que se deu a apropriação política e sua inscrição estrutural nas normas 

jurídicas supostamente laicas, além de ter sido levada para todos os aspectos da vida 

cotidiana. 

 

 

1.1.4 As revoluções liberais e o sujeito de Direito: o impacto político da gênese do 

conceito de pessoa 

 

 

As Revoluções Liberais e suas declarações de direitos são respectivamente os 

frutos político e jurídico do ambiente cultural e social descrito nos tópicos anteriores. 

A passagem da noção de pessoa para a de sujeito é mediada pela articulação do 

indivíduo com o Estado, sendo um elemento central para a construção da relação 

jurídica estabelecida pelas Declarações de Direitos entre os indivíduos e o Poder posto. 

Pode-se dizer que sujeito de Direito é, portanto, a pessoa em relação ao Estado 

onipotente e única fonte da lei, cuja existência se justifica pelo homem como um fim 

em si mesmo (SUPIOT, 2008, p. 14). 

Essa passagem que decorre do reconhecimento da pessoa pelo Estado 

implicará profunda modificação da ordem jurídica, claramente identificada no sistema 

legal de punição e no desenvolvimento do Direito Penal que, posteriormente, viria a 
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ser identificado como Clássico18, e que é uma das mais importantes expressões de 

limitação do poder do Estado em face do indivíduo. Seja por se reconhecer o 

surgimento de sentimentos de empatia entre os indivíduos (HUNT, 2009, p. 97 e 109), 

ou por constatar uma progressiva sacralização da pessoa (JOAS, 2012, p. 97), o 

questionamento do uso judicial da tortura e da pena de morte e outras penas corporais 

vem à tona, o que imporá limites à atuação dos detentores soberanos do poder sobre 

os súditos, pela gênese da ideia de igualdade entre todos que transforma o súdito em 

cidadão. 

A chamada igualdade formal é aquela que garante que a lei não fará 

diferenças entre os cidadãos, bem como entre estes e o governante (mesmo que na 

qualidade de representante do Estado). Quando criada, teve por principal propósito a 

eliminação de privilégios garantidos legalmente a determinados setores da sociedade 

tradicional, fundamentados no pertencimento à nobreza ou ao clero, por exemplo. É 

da ideia de igualdade formal que surge não apenas o tratamento igualitário a todas as 

pessoas, mas também o princípio da responsabilização do governante, que, alijado da 

sua condição de soberano, passa a ser eleito pelos seus iguais, e responsável pelos atos 

praticados como representante do povo. 

O conjunto de direitos que delimitavam as liberdades individuais das pessoas, 

transformando-as em sujeitos de Direito, foram declarados como justificáveis por si 

mesmos: 

 

Sem mencionar nem uma única vez rei, nobreza ou igreja, declarava que 

“os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem” são a fundação de 

todo e qualquer governo. Atribuía a soberania à nação, e não ao rei, e 

declara que todos são iguais perante a lei, abrindo posições para o mérito e 

eliminando implicitamente todo o privilégio baseado no nascimento 

(HUNT, 2009, p. 14). 

 

Tome-se como exemplo a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789, que, além de classificar a “felicidade geral” como objeto de 

reivindicação dos cidadãos, iguala os homens19 em direitos e torna a preservação dos 

indivíduos e seus direitos o objetivo maior da vida em sociedade: 

  

                                                 
18 Vale aqui consignar a importância da obra “Dos delitos e das penas”, de Cesare Beccaria (1760) e 

sua profunda influência na modificação do sistema legal de punições corporais. 
19 Mas não as mulheres, como será discutido em tópico posterior. 
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Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só 

podem fundamentar-se na utilidade comum. 

Art. 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais 

e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade a segurança 

e a resistência à opressão. 

(Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, destaques meus) 

 

No mesmo sentido, a Declaração de Direitos de Virgínia (1776) fundamenta 

o governo democrático nos direitos de seu “bom povo”: 

 

Declaração de direitos formulada pelos representantes do bom povo de Virgínia, 

reunidos em assembléia geral e livre; direitos que pertencem a eles e à sua 

posteridade, como base e fundamento do governo. 

(Declaração de Direitos de Virgínia, destaque meu). 

 

A nova forma de compreensão do mundo poderia parecer, sob um olhar 

contemporâneo, suficiente para que a titularidade de direitos como vida, liberdade, 

igualdade e propriedade, oponíveis em face do Estado, fosse entendida como 

extensível a qualquer pessoa. Mas, embora as Declarações de 1776 e 1789 se 

pretendessem universais e seculares, excluíram já em sua época muitas categorias de 

humanos, não classificados como sujeitos de Direito porque não eram sequer 

considerados pessoas. Nesse ponto se mostra de forma clara como o conceito de 

pessoa não corresponde a uma evidência empírica ou biológica, e sim a uma narrativa 

pautada por elementos das mais diversas ordens (política, social, cultural). O modelo 

de pessoa da Modernidade é delimitado por elementos imprescindíveis: para ser 

sujeito de Direito, a pessoa deve ser apta a participar dessa nova organização política 

denominada “Estado”, o que implica ser dotada de racionalidade. Os direitos naturais 

decorriam de uma fundamentação lógica, e sua titularidade e exercício somente 

caberiam àqueles capazes de exercê-lo. 

Ao denominarem tais direitos como naturais e autoevidentes, os teóricos 

jusnaturalistas que escreveram no século que antecedeu as Revoluções Liberais 

antecipariam a mentalidade que se fortaleceria no século XIX, no sentido de que aquilo 
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que fosse da ordem da natureza seria imutável pela ação humana. Na época, a 

declaração de tais direitos como naturais tinha por finalidade combater o Antigo 

Regime do direito divino do rei e de privilégios dos nobres, que não poderia mais se 

sustentar, ao menos não de forma lógica e racional. Se a lei - que era lógica e racional 

-  determinava a igualdade entre todos os cidadãos, as diferenças percebidas nos corpos 

somente poderiam se justificar por uma determinação natural -  e, portanto, imutável. 

Significa dizer que a “verdade autoevidente” positivada na forma de 

igualdade na lei não se construiu senão se cercando de muitos paradoxos: a Revolução 

Científica trabalhou para mostrar que, não obstante a lei assegurasse igualdade entre 

as pessoas, na prática as desigualdades se evidenciavam. A "prova da verdade 

científica das diferenças" entre as pessoas legitimou muitas das desigualdades jurídicas 

que se produziram desde então: 

 

Ainda mais perturbador é que aqueles que com tanta confiança declaravam 

no final do século XVIII que os direitos são universais vieram a demonstrar 

que tinham algo muito menos inclusivo em mente. Não ficamos surpresos 

por eles considerarem que as crianças,os insanos, os prisioneiros ou os 

estrangeiros eram incapazes ou indignos de plena participação no processo 

político, pois pensamos das mesma maneira. Mas eles também excluíam 

aqueles sem propriedade, os escravos, os negros livres, em alguns casos as 

minorias religiosas e, sempre e por toda parte, as mulheres. (HUNT, 2009, 

p.26. Destaque meu). 

 

A mobilização do conceito de pessoa passa, então, para outro plano: haveria 

características inerentes20 a determinados grupos sociais impeditivas de considerar 

todas as pessoas como sujeitos de Direito, pois lhes faltaria a capacidade individual de 

articular um raciocínio lógico exigido para a tomada de decisões e para participação 

da arena política. E, vale ressaltar, quem tem poder de fala nesta arena é que poderá 

escolher quem será reconhecido como sujeito de Direito, ou seja, qual situação social 

de assimetria de poder deverá ser trazida a lume e combatida21. Na análise de Paul 

Ricoeur, esse poder de fala está intrinsecamente relacionado ao conceito de sujeito de 

Direito: este equivale ao "sujeito digno de estima e de respeito” (2008, p. 21), e 

somente é considerado como tal enquanto um ser capaz, ou seja, apto a falar por si e a 

praticar ações, característica de “significado considerável para a atribuição ulterior de 

direitos e deveres”(2008, p. 23). O sujeito capaz é aquele que, ao falar por si, narra sua 

                                                 
20 Inclusive no sentido biológico e hereditário, e que somente serão contestadas a partir da segunda 

metade do século XX, como já explanado no tópico anterior. 
21 A exemplo dos revolucionários burgueses do século XVIII posicionando-se contra as monarquias 

absolutas e os privilégios da nobreza. 
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própria história e faz reconhecer socialmente o seu protagonismo, com um novo 

significado para sua identidade, carregado de predicados éticos e morais, que 

categorizarão as ações dos agentes como “boas" ou “más”, “proibidas” ou 

“permitidas" (RICOEUR, 2008, p. 24), a definir exatamente a autoestima e o 

autorrespeito daqueles que as praticam conforme sejam estas valoradas de forma 

positiva ou negativa. 

Para que esse sujeito capaz (a quem se atribui um poder-fazer22) se torne um 

sujeito de Direito, suas aptidões precisam da “mediação contínua de formas 

interpessoais de alteridades e de formas institucionais de associação para se tornarem 

poderes reais aos quais corresponderiam direitos reais” (RICOEUR, 2008, p. 25). Essa 

mediação acontece no interior de sistemas sociais por meio dos quais os locutores 

interagem por compartilharem o conhecimento de regras comuns. “O sistema 

democrático é uma dessas ordens de reconhecimento dos autores de ações” 

(RICOEUR, 2008, p. 27). 

Dessa forma, aqueles que detiveram o lugar de falar sobre si (e, portanto, a 

hegemonia) nos processos históricos das Revoluções Liberais e Científica é que 

nomearam quais seriam as desigualdades a se eliminar por meio da lei, e quais se 

manteriam pelo discurso da Ciência. Desde seu nascedouro, o discurso dos Direitos 

Humanos é seletivo, e obedece a finalidades políticas: escolhem-se episódios de 

violência em detrimento de outros (JOAS, 2012, p. 112), cujo passado (a exemplo dos 

negros escravizados e da exclusão das mulheres na transformação política iluminista) 

não é assimilado. E essa escolha sobre quais eventos serão narrados como traumas 

coletivos e quais ficarão à sombra é feita a partir de um referencial valorativo que, 

como qualquer outro, priorizará determinados episódios em detrimento de outros 

(JOAS, 2012, p.115). 

A partir do que foi exposto até aqui, é razoável sustentar que universalidade 

dos Direitos Humanos seja uma ficção cultural. Trata-se de uma opção política por um 

determinado conjunto de ideias alicerçado em uma base teórica filosófica (e não 

empírica), e que somente tem sentido em determinado contexto de conjunto de 

símbolos. Como visto no tópico anterior, trata-se de fenômeno histórico ocidental e 

europeu. Como pensar, neste contexto de valores hegemônicos, a colocação dos 

valores culturais de minorias políticas para torná-las sujeitos de Direito? E aqui, já 

                                                 
22 Ou agency, no termo em inglês citado por Ricoeur (2008, p. 25). 
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adentrando o tema central desta tese, se nem ao menos há um consenso cultural a 

respeito do que é pessoa e indivíduo (base para o sujeito de Direito), como sobrepor a 

esta abstração outra abstração que é ser mulher? 

Tem-se, portanto, que essa noção de indivíduo é meramente ideal para se ter 

um critério jurídico (de herança cristã e ocidental, como visto) de sujeito de Direito. 

Por considerar o indivíduo em uma acepção moral, o conceito de pessoa é abertamente 

valorativo e permite desconsiderar alguns seres, a exemplo do que ocorria na 

civilização romana em relação aos escravos, ou na Alemanha Nazista, com os judeus 

e outros não arianos - e com as mulheres em parte expressiva das culturas, conforme 

será aprofundado em tópico próprio. A adoção do princípio da universalidade dos 

Direitos Humanos após 1948, que implica a inexigibilidade de condições para 

classificar um indivíduo em pessoa/não pessoa, revela a tentativa de se criar um 

conceito fixo de pessoa, o que, no marco jurídico dos Direitos Humanos, significa 

merecer a proteção do Direito e ter reconhecimento jurídico. Tornar-se sujeito é 

considerar o indivíduo em uma acepção jurídica, e, portanto, relacional com o Estado. 

O sujeito de Direito é a pessoa institucionalizada, e nomeada pelo poder hegemônico. 

 

 

1.2 “Mulher-pessoa” e “mulher-sujeito” 
 

 

O processo de gênese do conceito de pessoa, como visto até aqui, articula 

inovadoramente a tradição judaico-cristã com o pensamento iluminista secular (JOAS, 

2012), transformando-se em nova forma de organização política e de distribuição do 

poder, alicerçada em uma ordem jurídica que se pretendia reconhecedora de direitos 

universais. 

Porém, como dito no final do tópico anterior, diversos grupos de pessoas 

foram excluídos desse reconhecimento como sujeito de Direito, por não serem aquelas 

consideradas como seres dotados de racionalidade lógica que lhes capacitasse a 

participar da arena política. Foi o caso das mulheres, e nesse tópico, explorarei o 

processo de reconhecimento das mulheres como pessoas e como sujeitos de Direito, 

analisando como os lugares de produção de poder indicados nos tópicos anteriores - 

religião, ciência e política - afetaram a vida das mulheres. 
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1.2.1. Homem-pessoa, mulher-personagem: o impacto da mitologia cristã católica 

na exclusão da mulher quanto ao seu reconhecimento como pessoa 

 

 

Se na narrativa mítica cristã o Homem (aqui entendido como o ser do sexo 

masculino) tem valor metafísico e moral intrínseco, que justifica sua consideração 

como pessoa, decorrente de ter sido feito à imagem e semelhança de Deus (MAUSS, 

1938, p. 392), é importante analisar como a Mulher é representada neste contexto. A 

mesma narrativa mítica cristã traz como figuras femininas centrais Eva e a Virgem 

Maria: a primeira, responsável pelo "pecado do mundo", e a segunda, por conceber o 

filho de Deus “sem pecado”. 

Significa dizer que, neste sistema de representação, o Homem é o próprio 

Deus na Terra, apenas encarnado na figura do "Cristo" - a fazer dele uma pessoa que 

carrega em si, individualmente, toda a dignidade humana, como já exposto 

anteriormente. Já a mulher é representada em um contexto relacional às figuras 

masculinas criadas à imagem e semelhança divina: Eva é a mulher de Adão, a Virgem 

é a mãe de Cristo. Retomando a análise dos argumentos de Marcel Mauss (1938), 

temos que, na formação da mentalidade ocidental nos moldes propostos pela mitologia 

cristã, o Homem é pessoa, enquanto a mulher é personagem desta narrativa. A pessoa 

(ou persona) é a que tem voz, e a personagem somente ganha sentido e relevância 

quando atua no drama (inclusive, sagrado e familiar, como nos rituais mencionados 

por Mauss), mas carece de sentido quando observada autonomamente. Eva só existe 

por ser criada divinamente como mulher de Adão, e a Virgem Maria só existe por ter 

sido escolhida por Deus como a Mãe de Cristo. 

Outros elementos de representação feminina na cosmologia cristã indicam 

diferenças profundas em comparação às representações masculinas: Eva, ao reproduzir 

para Adão os dizeres da Serpente, será aquela que não soube fazer uso justo da fala, 

que é, retomando o texto de Mauss, exatamente o atributo humano que transforma o 

personagem em persona: 

 

[na representação da mitologia cristã] Eva não soube fazer um uso justo do 

dom da linguagem, e foi a primeira a responder à serpente; esta debilidade 

prolonga-se nas suas descendentes, que até na igreja, onde cada uma das 

suas palavras deve ser dedicada a Deus, se perdem em vãs tagarelices, 

sugeridas pelo maligno (…) (FRUGONI, 1990, p. 473-474) 
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A postura pró-ativa de Eva, simbolizada como o erro grave que acarretará o 

“pecado original” para todos os seres humanos dali em diante, é contraposta à 

submissão e passividade da Virgem Maria, que será construída como o paradigma a 

ser seguido pelas mulheres cristãs: 

 

A Eva, com um papel tão activo no pecado, opõe-se a Virgem Maria, cuja 

passividade se exalta no momento de se tornar instrumento da redenção 

(…) Maria, que dá o seu filho ao mundo mantendo-se virgem, e que, única 

do seu sexo, precisamente porque o seu corpo não conhece a união do 

matrimônio pode ser exaltada na sua maternidade, constitui o modelo que 

cada mulher deve procurar imitar, segundo uma proposta que nega acima 

de tudo o corpo feminino e suas funções (FRUGONI, 1990, p. 462). 

 

Essa oposição de arquétipos femininos a partir da mitologia cristã não é 

inédita, mas na abordagem proposta nesta tese é imprescindível retomá-la em razão do 

impacto dessa forma de representação na mentalidade europeia, exatamente onde se 

desenvolvem os conceitos de pessoa e de sujeito de Direito, e podem contribuir para 

explicar como esse processo se deu de formas tão distintas para homens e para 

mulheres. Se, como em Mauss (2003), a pessoa (Homem) é “o ser consciente, 

independente, autônomo, livre e responsável” como reflexo do seu atributo moral de 

poder escolher entre o Bem e o Mal, a Mulher da cristandade será o oposto de tudo 

isso. É preciso compreender a mensagem que a Igreja Católica passa aos fieis a este 

respeito: 

 

A mensagem que a Igreja passa aos fiéis e que alimenta o seu imaginário- 

influenciando dialecticamente o masculino no confronto com a mulher e o 

feminino na imagem que a mulher tem de si mesma - é de uma profunda 

diversidade no tratamento dos homens e das mulheres: os primeiros são 

pecadores devido ao uso excessivo de suas capacidades e iniciativas, ou 

por serem incapazes de controlar seus impulsos e sentimentos; as outras, 

pelo contrário, não devem empenhar-se em nada, porque o seu corpo já as 

transporta inexoravelmente para a transgressão; não são um sujeito 

pecador, mas um modelo de pecar, oferecido ao homem (FRUGONI, 1990, 

p. 475; destaques no original). 

 

Em outras palavras, significa dizer que o Homem peca por ter fala e ter voz, 

por ser dotado por Deus com o livre-arbítrio que lhe possibilita realizar escolhas 

morais (dom este, que, posteriormente, legitimará filosoficamente a construção do 

conceito de pessoa e de sujeito de Direito), ao passo em que a Mulher, cujo único ato 

de autonomia nessa narrativa mítica serviu apenas para a transgressão que macula toda 

a Humanidade, existe como objeto (e não como sujeito) para tentar o Homem. 

Essa mentalidade construída sobre alicerces cristãos a partir da mensagem 

transmitida pela Igreja Católica se revelará em aspectos históricos das relações - 
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inclusive jurídicas - entre mulheres e homens. Exemplo disto é o casamento como 

forma de regulamentar o relacionamento sexual: embora a prática do casamento 

remonte a séculos antes (e não se restringindo apenas ao Ocidente), até o século XII, 

quando a Igreja Católica transforma este ato social em sacramento religioso, o 

casamento e as núpcias eram vistos sob a óptica cristã como um sintoma de “perdição” 

daqueles que não conseguiram conter o “desejo do pecado da carne”: 

 

Na Antiguidade Clássica, o rito das núpcias era frequentemente 

representado nos sarcófagos, por ser considerado um dos momentos 

essenciais na biografia do defunto (…) O próprio casal imperial mostrava-

se , por exemplo, nas moedas, no gesto de dextrarum iunctio (a união das 

mãos): a sua concórdia, estabelecida na esfera privada, tornava-se garantia 

de concórdia na esfera pública. Pelo contrário, a Igreja revela grande 

embaraço em avaliar positivamente o matrimónio: basta pensar quão 

poucos são os santos casados (FRUGONI, 1990, p. 465). 

 

Em representações artísticas sacras medievais, não raro “o casamento é 

mostrado como uma perigosíssima cedência à tentação” (FRUGONI, 1990, p. 465), 

associando o rito recorrentemente a imagens de seres mitológicos como as sereias (a 

simbolizar a sedução luxuriosa), cujo “significado é evidente: aqueles que sem força 

suficiente para resistir às paixões, se viram obrigados a recorrer ao casamento, 

encaminham-se para a perdição” (FRUGONI, 1990, p. 465). 

Com a regulamentação do casamento a partir do século XII, a Igreja 

transforma a prática em sacramento, não só imprimindo um status espiritualizado a 

um contrato jurídico, como também disseminando valores morais religiosos no 

cotidiano dos casais, mantendo-se “intacta a doutrina das núpcias como um mal menor 

relativamente à escolha, bem mais privilegiada, da virgindade e da castidade” 

(FRUGONI, 1990, p. 466). 

Ainda que até a Renascença os valores reconhecidos como “Verdadeiros” 

sejam esses produzidos pela Igreja Católica, isso não significa que o saber médico não 

tenha também contribuído para a construção de tipos ideais de homens e de mulheres, 

que se reproduziram no imaginário coletivo e reforçaram uma determinada 

mentalidade por séculos seguidos. 
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1.2.2. A Ciência Médica e o sexo inventado das mulheres 

 

 

Em Inventando o sexo, Thomas Laqueur (2001) examina a literatura médica 

produzida desde a Grécia Antiga até os escritos freudianos para mostrar que, até o 

século XVIII, prevalecia como “verdade científica” a existência de não dois, mas 

apenas um sexo biológico, qual seja, o masculino. A partir do advento da Revolução 

Científica e do “desencantamento” do mundo ocorridos durante e após o Iluminismo, 

todavia, surge o entendimento de que haveria dois sexos biológicos, o masculino e o 

feminino.23 

Diante da constatação desta radical mudança de paradigma, Laqueur passa a 

investigar os contextos históricos em que foram produzidos os modelos do 

isomorfismo e do dismorfismo sexual. O modelo do sexo único tinha o sexo masculino 

como paradigma de perfeição, o que fazia da mulher um “homem imperfeito”. Pela 

análise da literatura médica produzida entre a Antiguidade Clássica e a Renascença, 

Laqueur levanta os argumentos que legitimavam tais teorias, verificando que no pré-

iluminismo, a partir dos gregos, havia dois gêneros (papéis sociais distintos para 

homens e mulheres), mas um só sexo (como ente ontológico, dado no ser): 

 

(…) um mundo onde pelo menos dois gêneros correspondem a apenas um 

sexo, onde as fronteiras entre masculino e feminino são de grau e não de 

espécie, e onde órgãos reprodutivos são apenas um sinal entre muitos do 

lugar do corpo em uma ordem cósmica e cultural que transcende a biologia. 

(LAQUEUR, 2001, p. 41; destaques meus) 

 

Laqueur ilustra seu argumento por meio de transcrições de estudos de 

Galeno24, entre outros: 

 

Se virarmos [os órgãos genitais] da mulher para fora e, por assim dizer, 

virarmos para dentro e dobrarmos em dois os do homem, teremos a mesma 

coisa em ambos sob todos os aspectos. 

(…) 

Pense primeiro, por favor na [genitália externa] do homem virada para 

dentro, entre o reto e a bexiga. Se isso acontecesse, o escroto 

necessariamente tomaria o lugar do útero e os testículos ficariam para fora, 

dos dois lados dele. (Galeno de Përgamo, 130-200 a.C., em LAQUEUR, 

2001, p. 41- 42). 

 

                                                 
23 Não é demais ressaltar que, aos olhos do senso comum, os sexos biológicos são tidos hodiernamente 

como verdades incontestáveis e como um fato dado e autoexplicável. 
24 Médico e filósofo grego, que viveu no século II a. C. 
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Laqueur sintetiza estes argumentos formulados por autoridades como Galeno 

na Grécia Clássica: “as mulheres, em outras palavras, são homens invertidos, logo 

menos perfeitas”. O corpo do homem era visto como uma metáfora do Universo (e, 

vale lembrar, criada a partir da “imagem e semelhança de Deus”), sem que houvesse 

fronteiras entre corpo e mundo. A perfeição do macrocosmos era vista como 

reproduzida no microcosmos do corpo masculino, ordem à qual a mulher não estaria 

plenamente integrada, reforçando-se a ideia de sua imperfeição. E esta forma de 

representação de mulheres e homens se refletia até mesmo na ausência de distinção 

terminológica para se nomear os órgãos sexuais (hoje considerados) masculinos e 

femininos, refletindo a falta de distinção biológica então pensada. Logo, em todos os 

séculos que antecedem o Iluminismo, é somente o lugar social que define o gênero, 

sem fundamento biológico - dado que o sexo é único (LAQUEUR, 2001, p. 152). 

Mesmo com o advento das dissecações no século XVI (já no ambiente 

intelectual da Renascença), a força do modelo do sexo único se revela pela manutenção 

deste paradigma: mantém-se a ideia dos antigos do sexo único, atribuindo a 

“imperfeição” feminina ao pouco calor de seu corpo, que manteria seus órgãos sexuais 

internalizados. Neste início da Era Moderna, as ciências médicas, embora ainda 

legitimando o modelo do sexo único, começam a entrar em desacordo com as 

fronteiras de gênero existentes no corpo social e enfrentarão contestadores nos séculos 

XVIII e XIX (LAQUEUR, 2001, p. 95). Isto porque, no início da Era Moderna, havia 

uma preocupação central com o lugar social cabível a cada um dos gêneros, já que 

portar um pênis simbolizava ter o sexo “perfeito”, e garantia privilégios legais. Vale 

lembrar ainda que, a partir de então, os valores do “Verdadeiro" da Igreja Católica 

começam a ser questionados para dar lugar à “Verdade Científica”. 

É somente no século XVIII que o modelo do dismorfismo sexual surge no 

discurso científico, a que Laqueur se refere como o momento da “invenção do sexo”: 

 

Em alguma época do século XVIII, o sexo que nós conhecemos foi 

inventado. Os órgãos reprodutivos passaram de pontos paradigmáticos para 

mostrar hierarquias ressonantes através do cosmo ao fundamento da 

diferença incomensurável (…). 

Aristóteles e Galeno estavam errados ao afirmarem que os órgãos 

femininos eram uma forma menor dos órgãos masculinos e, 

consequentemente, que a mulher era um homem menos perfeito. A mulher 

é mulher, proclamou o ‘antropólogo moral’ Moreau, em uma das várias 

novas tentativas de derivar a cultura do corpo de todos os lugares e todas 

as coisas, morais e físicas, e não apenas de um grupo de órgãos. 

(LAQUEUR, 2001, p. 189). 
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Não só as estruturas anatômicas das mulheres passam a ser nomeadas, como 

também se atribui seu comportamento aos seus órgãos sexuais: 

 

“As mulheres devem seu temperamento aos seus órgãos reprodutivos, 

especialmente ao útero”, conforme disse um médico do século XVIII 

(…) 

Os órgãos que tinham nomes associados- ovários e testículos - passaram a 

ser distinguidos em termos linguísticos. Os que não tinham nome 

específico - como a vagina - passaram a ter. As estruturas que eram 

consideradas comuns ao homem e à mulher- o esqueleto e o sistema 

nervoso - foram diferenciadas de modo que correspondessem ao homem e 

à mulher culturais. Quando o próprio corpo natural tornou-se o padrão de 

ouro do discurso social, o corpo da mulher tornou-se o campo de batalha 

para definir a relação social antiga, íntima e fundamental entre o homem e 

a mulher (…) Os dois sexos, em outras palavras, foram inventados como 

um novo fundamento para o gênero (LAQUEUR, 2001, p. 189-190, 

destaque meu). 

 

Os órgãos reprodutivos passam de paradigma da hierarquia do cosmos a 

fundamento da diferença entre os sexos. Com o “desencantamento” do mundo, a 

ordem transcendental pré-existente, que classificava as mulheres como homens 

inferiores, torna-se implausível, já que a própria “ordem transcendental” que 

estruturava o direito divino e os privilégios passa a ser questionável em face de sua 

irracionalidade, incompatível com a “Era da Razão” então recém inaugurada. Assim, 

o eixo estabelecido entre homens e mulheres, até então verticalizado e hierárquico, 

torna-se horizontalizado, posicionando-os em pólos opostos, sem qualquer categoria 

intermediária. 

A partir da pesquisa realizada, Laqueur (2001) explica o surgimento do 

modelo dos dois sexos por meio dos seguintes argumentos: (I) a mudança de 

pensamento acarretada pela racionalidade científica, agora separada da religião, faz 

com que a condição social da mulher passe a ter explicação naturalista; e (II) o 

contexto político da Revolução Francesa e todas as suas disputas de poder, e os 

questionamentos das justificativas tradicionais levam à busca da explicação 

biológica/científica para a ordem moral. 

A Revolução Científica traz conflitos à igualdade formal iluminista ao 

estabelecer diferenças intrínsecas de gênero, sexo e raça. A partir desse momento 

histórico, as hierarquias sociais passam a ser localizadas no corpo: particularidades do 

corpo feminino, em especial aquelas relacionadas ao processo reprodutivo, 

predisporiam a mulher à domesticidade. As “verdades biológicas” substituem a 

“ordem divinamente posta” até então, mas sempre mantendo a assimetria entre homens 

e mulheres. Se no modelo do sexo único a hierarquia é posta em um só corpo, que 



60 

 

pode se desenvolver em graus de perfeição, no modelo dos dois sexos, a mulher é o 

oposto do perfeito, ou seja, do homem – racional - adequado ao novo pensamento 

Iluminista e pós-iluminista. 

Thomas Laqueur em Inventando o sexo demonstra o quanto na história da 

anatomia as representações (inclusive visuais) dos sexos dependem da política cultural 

vigente, e não da “constatação científica da verdade”. A própria “descoberta científica” 

é orientada por essa política cultural, que informa previamente o olhar do cientista, 

para que este enxergue o que a cultura “quer” que ele veja. E, com isso, “(...) as 

diferenças que fazem diferença são historicamente determinadas” (LAQUEUR, 2001, 

p. 95). 

Em outras palavras, “crer é ver” (LAQUEUR, 2001, p. 104): a crença é 

anterior à constatação anatômica. O olhar do observador é informado pelo discurso 

vigente. Desta forma, o cientista renascentista, mesmo olhando o corpo aberto nas 

primeiras dissecações, continua a enxergar um sexo só. Não se trata de uma questão 

de incorreção da interpretação e ilustração, ou de afirmar que são fotos/gravuras 

ideológicas (no sentido de intencionalmente representar o objeto de determinada 

forma), mas sim de seletividade do olhar, a demonstrar o quanto tais representações 

são produtos sociais. 

 

 

1.2.3. De soberanas do reino a rainhas do lar: o surgimento da família burguesa 

e o desaparecimento do poder político das mulheres 

 

 

Todavia, esse modelo de assimetria de poder desvantajosa para mulheres não 

é homogêneo, nem inconteste ou isolado de possibilidades relevantes de agência 

política para as mulheres, especialmente nos modelos político-jurídicos pré-

iluministas. Ao que parece, quanto mais próximo do ideal de igualdade perante a lei 

fosse um regime político, mais as mulheres eram excluídas da participação na vida 

pública: 

 

O exemplo urbano conduz-nos a uma distinção entre os regimes políticos 

da época moderna, o que ajuda a definir o papel das mulheres. As unidades 

políticas organizadas sob a forma de repúblicas, como Florença no início 

do Renascimento e Veneza, os cantões suíços e as cidades imperiais da 

Alemanha, eram os que proporcionavam menos lugares onde as mulheres 

pudessem exercer publicamente o poder político. Aqui, a influência 
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política das mulheres apenas podia ser gerida de maneira informal, como, 

por exemplo, através da família e das redes de parentesco. (DAVIS, 1991, 

p. 233. Destaque meu) 

(…) 

Em contrapartida, as unidades políticas organizadas sob a forma de reinos 

-- França, Espanha, Inglaterra, principados germânicos e a Florença ducal 

do final do Renascimento - tinham lugares formalmente reservados para as 

mulheres e espaços em que estas podiam exercer uma actividade semi-

pública ou mesmo pública.(DAVIS, 1991, p. 234. Destaques meus.) 

 

É razoável supor que nessas primeiras experiências republicanas europeias já 

se esboçasse o modelo de organização social (especialmente em relação às unidades 

familiares e novas formas de coabitação doméstica) que seria adotado pela ordem 

burguesa a partir do século XIX, em oposição a algumas monarquias europeias que 

experimentaram participação política expressiva de mulheres em postos de poder. 

Na estrutura jurídica de privilégios do Antigo Regime, a ausência de limites 

para o poder do monarca era tal que mesmo uma mulher rainha teria mais poderes que 

qualquer plebeu do sexo masculino. Na lógica transcendente do “direito divino”, o 

lugar social prevalecente decorria do direito de nascimento na nobreza e em 

determinados lugares da linha de sucessão, o que, em alguns aspectos, garantia maior 

exercício do poder do que os lugares de gênero decorrentes do modelo do sexo único: 

 

Quando o poder era adquirido por sucessão dinástica mais do que por 

eleição ou cooptação, então as mulheres podiam ver-se sagradas rainhas, 

e o nascimento e o casamento tornavam-se assuntos de alta política (…) 

Embora as mulheres não tivessem nunca assento como conselheiras no 

conselho privado do soberano, participavam nas conversas - políticas e 

pessoais - que enchiam os salões, aposentos e quartos de dormir do palácio 

real.(DAVIS, 1991, p. 234. Destaques meus). 

 

Não que as noções de gênero (que, como visto no argumento de Laqueur, 

eram marcadas exclusivamente pelo campo social nessa época de transição da 

Renascença para a Modernidade) se fizessem ausentes ou fossem suplantadas pelo 

privilégio de nascimento, mas é interessante notar como tais noções são até mesmo 

mobilizadas politicamente pelas monarcas europeias: 

 

Quando Isabel [Elizabeth] I acedeu ao trono em 1558, ela teve que 

enfrentar as suspeições habituais relativamente a um governo feminino - 

que as mulheres se submeteriam aos seus favoritos e seriam instáveis e 

irracionais (…) Mesmo tendo usado um possível casamento real como 

expediente diplomático, nunca deixou de ser, para o seu povo, a Rainha 

Virgem (…) Como Rainha Virgem, ela podia reclamar-se senhora, esposa 

e mãe do povo de Inglaterra e falar aos seus cortesãos, e ser por eles 

solicitada, na linguagem do amor (DAVIS, 1991, p. 234). 
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Sobre a ambígua performance de gênero exercida por Elizabeth I na vigência 

do modelo médico do sexo único, Laqueur analisa o seguinte: 

 

Elizabeth I explorou brilhantemente as tensões entre seu corpo político 

masculino e seu corpo particular feminino, criando um erotismo na vida da 

corte que produziu facções dos grandes homens do seu reinado e ligou-os 

a ela. Elizabeth podia representar a rainha virgem encantadora, porém 

inacessível, e seu príncipe guerreiro. No famoso discurso para as tropas em 

Tilbury em 1588, ela proclamou que 'tinha um corpo frágil e delicado de 

mulher mas seu coração e estômago eram de rei, rei da Inglaterra'. Sua 

retórica mais tarde tornou-se ainda mais calcada em imagens masculinas. 

Ela começou a referir-se mais frequentemente como rei e como o marido 

da nação do que como a mãe virgem (LAQUEUR, 2001, p. 159). 

 

Outro exemplo histórico ilustrativo da mobilização política das noções de 

gênero nas monarquias europeias pré-iluministas pode ser encontrado na figura de 

Catarina de Médicis, na França do século XVI: 

 

Havia funções políticas a que a rainha de França era chamada, outras que 

ela podia assumir enquanto Regente, quando para tal fosse nomeada, e 

outras ainda que ela podia assumir informalmente como esposa ou mãe do 

rei. Catarina de Médicis constitui, evidentemente, um exemplo supremo de 

acção no âmbito de todas estas capacidades (…) Ela dava de si mesma a 

imagem de uma viúva piedosa, à semelhança da Ártemis clássica, e 

encomendou um mausoléu para o marido: como tal ela podia não seduzir 

seu povo, mas, pelo menos, aparecia como muito dedicada ao falecido rei. 

Apresentava-se como uma mulher que tinha dado reis à França (…): como 

tal ela podia colocar a maternidade no coração da sua realeza, fazendo dela 

a fonte do seu papel de protetora, de sua caridade, da defesa intransigente 

dos seus filhos e da sua busca da ordem. (DAVIS, 1991, p. 236). 

 

De qualquer forma, a participação em outras arenas políticas, em especial nas 

assembleias e instituições representativas nascentes no contexto político renascentista, 

era reduzida, ainda que não ausente, como Davis exemplifica com algumas categorias 

de mulheres habilitadas para escolher deputados nos Estados Gerais na França até o 

século XVII (DAVIS, 1991, p. 241). Mesmo que se aponte a participação das mulheres 

pobres em movimentos de motins e tumultos como estratégia política, é forçoso 

reconhecer que exercer poder (noção pré-iluminista) é diferente de exercer direitos 

(noção pós-iluminista), e que isso ficava restrito às mulheres nobres: 

 

Em 1644, as mulheres fizeram-se notar nos protestos de rua em Paris contra 

os impostos, os quais desencadearam a primeira oposição do Parlamento a 

Mazarino e à regente Ana de Áustria. Participaram seguramente nas 

manifestações, nos tumultos pelo pão e nas pilhagens (…). Mas a expansão 

da acção feminina foi sobretudo trabalho de mulheres de alta aristocracia, 

estimuladas por lealdades familiares, pela crença numa monarquia limitada 

por Conselhos régios e por instituições regionais, e por um gosto pelo 

poder. (DAVIS, 1991, p. 244, destaques meus). 
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É paradoxal que, em termos políticos, as Revoluções Liberais e a igualdade 

formal tenham atuado para limitar o poder de agência das mulheres presente até o 

Antigo Regime, ao menos entre as nobres e aristocratas. Evidentemente que se tratava 

de um poder limitado (já que, na analogia pessoa/personagem, a mulher tem menos 

voz e autonomia, e seu processo histórico de transformação em pessoa possui 

peculiaridades), mas ainda assim é perceptível que o privilégio da nobreza foi capaz 

de conferir algum equilíbrio em relação ao poder masculino. A desigualdade dos 

corpos sobressai quando o modelo republicano iguala a todos na lei, e o discurso 

medico, como já abordado, legitimará diferenças intrínsecas e consideradas 

insuperáveis pela igualdade formal. A racionalidade pregada pelos modernos é que 

parece excluir a mulher do espaço público: se toda a ordem política do Antigo Regime 

é desprovida dessa racionalidade, com suas bases no “direito divino de herança ao 

trono”, então essa participação feminina (mesmo que limitada) também será 

considerada irracional, e descabida na nova ordem. 

Ao mesmo tempo em que se dão tais transformações no espaço público, a 

nova ordem política acarretará modificações também na vida privada, com profundas 

consequências para o cotidiano das mulheres. A oposição dos valores de igualdade e 

liberdade do indivíduo cidadão em face do poder absoluto do soberano farão da família 

a única forma “natural” de sociedade, e, sendo formada livremente pela vontade dos 

indivíduos, contribuirá para "desnaturalizar" o direito divino dos reis: 

 

No Contrato Social, Rousseau expõe uma teoria radicalmente nova da 

família. Diz o seguinte: “A mais antiga de todas as sociedades e a única 

natural, é a da família (…) ”. Ao dizer, em primeiro lugar, que a família é 

a “única" sociedade natural, Rousseau recusa qualquer legitimação, à 

autoridade política do rei sobre seus súditos a partir do modelo da 

autoridade do pai sobre os filhos. (BADINTER, 1980, p. 164). 

 

Dá-se assim a formação da família monogâmica heterossexual burguesa, 

quando o casamento deixa de ser assunto político relacionado a união de reinos e 

patrimônios para se tornar objeto da vida privada, com concomitante atribuição dos 

cuidados com a vida doméstica às mulheres (já que sua anatomia assim favorecia, 

segundo o entendimento médico de então) e a valorização do amor romântico: 

 

(…) embora a condição da mulher não se tenha modificado notavelmente 

no século XVIII, a da esposa-mãe progrediu. No final do século, o 

comportamento do marido para com a mulher parece modificar-se na teoria 

e na prática, não só nas classes abastadas, como também entre os burgueses 

mais modestos. Há duas razões principais para essa modificação. Por um 
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lado, a nova moda do casamento por amor, que transforma a esposa em 

companheira querida. Por outro, os homens responsáveis querem que as 

mulheres desempenhem um papel mais importante na família, e 

notadamente junto dos filhos (BADINTER, 1980, p. 172). 

(…) 

Em fins do século XVIII, o casamento concebido como um arranjo de duas 

famílias parece cada vez mais chocante, pois despreza os gostos e 

inclinações dos indivíduos (…). Imposta em nome de critérios sócio-

econômicos, essa união parece desafiar o duplo novo direito: o direito à 

felicidade e à liberdade individual (BADINTER, 1980, p. 176). 

 

Assim, amor, casamento e sexo ganham finalidade reprodutiva e passam a ser 

uma unidade indissociável. O amor materno é transformado em valor moral, sinal de 

felicidade individual e característica feminina inata: 

 

No fim do século XVIII, o amor materno parece um conceito novo. Não se 

ignora que esse sentimento existiu em todos os tempos, senão todo o tempo 

e em toda parte (…) Mas o que é novo, em relação aos dois séculos 

precedentes, é a exaltação do amor materno como um valor ao mesmo 

tempo natural e social, favorável à espécie e à sociedade (BADINTER, 

1980 p. 145-146). 

 

Com o “desencantamento" da religião, não cabe mais à Igreja queimar as 

bruxas, mas caberá à Medicina controlar os comportamentos anormais. A mulher 

normal quer se casar por amor e ser mãe, permanecendo no interior do lar para cuidar 

de suas atribuições naturais: com o advento da igualdade iluminista, a Soberana do 

Reino se transforma na Rainha do Lar: 

 

A mulher não é mais identificada à serpente do Gênesis, ou a uma criatura 

astuta e diabólica que é preciso por na linha. Ela se transforma numa pessoa 

doce e sensata, de quem se espera comedimento e indulgência. Eva cede 

lugar, docemente, a Maria. A curiosa, a ambiciosa, a audaciosa 

metamorfoseia-se numa criatura modesta e ponderada, cujas ambições não 

ultrapassam os limites do lar (BADINTER, 1980, p. 176). 

 

É claro que esse modelo social não será cumprido por parte expressiva das 

mulheres, especialmente aquelas das classes mais pobres e não incluídas entre a nova 

burguesia que surgiria entre os séculos XIX e XX, e que precisarão, desde sempre, 

submeter-se a trabalhos informais e carregados de significações pejorativas, como 

serviços domésticos em geral e a prostituição. Marcadores sociais da diferença como 

classe e raça contribuirão para fomentar estigmas de anormalidade e inadequação. As 

especificidades desses grupos e suas demandas por reconhecimento somente serão 

contempladas em cisões dos movimentos feministas a partir dos anos 1970. 
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1.2.4. Mulher-sujeito: um breve levantamento da história dos Direitos Humanos 

das mulheres e sua relação com a 2ª onda feminista 

 

 

É importante destacar que essa mentalidade de forte crença na inferioridade 

das mulheres (seja aquela fundamentada na mitologia cristã, seja aquela legitimada 

pelo discurso médico) encontrará fissuras e será contestada, ainda que pontualmente e 

sem que se possa falar propriamente de um movimento social organizado em defesa 

de mulheres ou de seus direitos. Mas vale trazer exemplos históricos, como o ensaio 

Em defesa das mulheres das calúnias dos homens: com um catálogo das espanholas 

que mais se destacaram nas Ciências e nas Armas, escrito pelo espanhol Juan Bautista 

Cubíe em 1768, justamente sob influência do pensamento iluminista francês - em 

especial sobre a possiblidade de acesso à educação pelas mulheres no ambiente da 

Espanha barroca e pós inquisitorial. Argumentando não ser lógico nem racional que 

as mulheres sejam excluídas do processo político, o texto foi produzido no contexto 

de debates entre intelectuais espanhóis que se posicionavam como “os defensores das 

virtudes femininas, denominados ‘galantes’ ou ‘aduladores de mulheres’ e os 

‘detratores’, empenhados em arrolar os vícios, defeitos e limites femininos” (MATOS, 

2012, p. 14). Cubíe propõe uma interpretação bastante arrojada dos valores morais e 

religiosos então vigentes: 

 

Capítulo II 

QUE ADÃO DEU UMA CONTRIBUIÇÃO MAIOR NA PERDIÇÃO DA 

LINHAGEM HUMANA 

Injustamente os detratores das mulheres acreditam que não foi tão grave o 

pecado de Adão em relação ao de Eva, e só a ela se atribui o tropel de ruínas 

e misterias em que se envolveu a linhagem humana. Que culpa se pode 

acumular em Eva que não seja maior em Adão? 

Alegam como fundamento que se o demônio não tivesse usado Eva para 

incitar Adão, não teria conseguido fazer com que eles saíssem do estado de 

graça; e também que tentou a Mulher porque era a mais frágil e, por 

conseguinte, mais sujeita a ser enganada. 

Esse mesmo fundamento vai contra eles. Porque se a Adão é atribuído 

maior saber e juízo, também deveriam considerá-lo mais forte para resistir 

à tentação, e, portanto, maior é sua culpa. 

Ainda que Deus tenha proibido igualmente Adão e Eva de comer daquela 

fruta, aquele, como era dotado pelo Senhor de mais sabedoria e juízo, 

estava obrigado a precaver a precipitação de ambos. Porque se em Eva não 

se verificava tantas forças para poder triunfar diante do infernal inimigo, 

Adão deveria repreendê-la, e não segui-la no erro. Que culpa se pode notar 

em Eva de não ter resistido à sagacidade do demônio que não se pode 

também notar em Adão por ter se mostrado tão débil às sugestões de Eva? 

Esta foi enganada por uma criatura de superior inteligência e sagacidade, 

circunstância que não se deu com Adão. Torna-se muito menor o delito 

dela em relação ao dele. (CUBÍE, 1768, p. 44) 
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Em correspondência com a ideologia representada no modelo do dismorfismo 

sexual que passava a ser construído no âmbito do discurso médico, Cubíe e outros 

“galantes" defendiam a “emergência de um novo paradigma - o da 

complementariedade entre os gêneros “(MATOS, 2012, p. 19), incorrendo, contudo, 

na ambiguidade de difundir nesse novo paradigma um modelo de feminilidade que 

valorizava o papel das mulheres na família como mães e esposas, a ilustrar a nascente 

disputa entre o espaço público e o privado que o modelo burguês e moderno começava 

a construir em oposição àquele vigente no Antigo Regime, mencionada no tópico 

anterior. 

Outro exemplo histórico da não homogeneidade da mentalidade a respeito da 

posição social das mulheres pode ser encontrado na escritora Olympe de Gouges, que 

escreveu no ano de 1790 a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã no contexto 

da Revolução Francesa deflagrada um ano antes. O ambiente revolucionário que 

clamava por mudanças estruturais para erradicar as desigualdades sociais, todavia, não 

impediu que Olympe fosse condenada à morte na guilhotina, justamente por propor a 

instauração da igualdade da liberdade de pensamento e de relações familiares e 

conjugais entre homens e mulheres, defendendo abertamente igualdade de direitos em 

relação a bens no casamento, entre outros direitos. 

Os episódios históricos aqui relatados são dignos de nota por demonstrarem 

que não são inéditos os questionamentos das relações de assimetria de poder entre 

homens e mulheres. Mas foi somente no século XIX que este questionamento se 

fortaleceu enquanto demanda política, fazendo surgir o embrião dos movimentos 

feministas. 

Os feminismos pode ser sinteticamente descritos como movimentos sociais 

em defesa da igualdade de condições de vida das mulheres em relação aos homens, 

apontando desigualdades de caráter social, cultural e até mesmo jurídico. 

Historicamente podem-se distinguir três momentos do movimento: o 

primeiro se refere fundamentalmente à conquista do sufrágio feminino e de direitos 

trabalhistas das mulheres. Essa primeira fase se deu no período compreendido entre o 

final do século XIX e início do século XX, localizando-se mais marcadamente na Grã-

Bretanha e nos Estados Unidos. O segundo, verificado nas décadas de 1960 e 1970, 

compõe o cenário da Revolução Cultural e dos Costumes com a demanda central da 
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emancipação feminina, alicerçada em um novo arcabouço teórico que começa a ser 

produzido pelas acadêmicas feministas. E a terceira onda, pós-modernista, na qual se 

desenvolve a discussão sobre as mulheres sob a perspectiva das relações de gênero 

como um regime político, questionando os avanços e insucessos do movimento da 

década anterior. 

Identificando que a passagem para a Modernidade havia se fundado em um 

contrato social sexuado (PEREIRA, 2009, p. 37), os primeiros movimentos feministas 

diziam respeito à constituição da mulher como sujeito do direito à participação no 

processo político, defendendo que as mulheres possuíam autonomia e capacidade de 

raciocínio lógico que lhes capacitava tanto quanto aos homens a escolher um 

governante ou se candidatar para participar da vida política ativamente. A 1ª onda do 

feminismo tratou, principalmente, da “individuação do sujeito democrático” 

(SCHWEBEL, 2009, p. 145) e de demandas por direitos que haviam sido objeto de 

lutas sociais cem anos antes nas Revoluções Liberais, tais como a igualdade perante a 

lei e o direito ao voto. 

O movimento perde força a partir da década de 1930, sendo retomado a partir 

da década de 1960, e adquirindo novo fôlego após esse lapso de três décadas 

especialmente a partir da publicação do livro O segundo sexo, de Simone de Beauvoir 

em 1949, que estabelece aquela que vem a se tornar uma das máximas feministas: 

“Não se nasce mulher, torna-se mulher” (apud PINTO, 2010). Não obstante seja 

imperioso reconhecer o pioneirismo de autoras como Beauvoir e Margaret Mead25, 

estas primeiras discussões sobre os antecedentes das diferenças geradoras da 

desigualdade sexual somente passaram a impactar significativamente as reflexões 

acadêmicas a partir dos anos 1960, período em que a Revolução Cultural produzirá 

impactos irreversíveis nas relações domésticas, com a expansão do acesso das 

mulheres ao ensino superior26 concomitante ao início da comercialização da pílula 

                                                 
25 Norte-americana, autora de Sexo e Temperamento, pesquisa etnográfica feita na Nova Guiné nos anos 

1930 sobre como se criam as crianças e as diferentes tarefas atribuídas a homens e mulheres nas 

sociedades observadas. Mead constata que entre os Arapesh os homens e mulheres são afetivos e gentis, 

(característica associada nos EUA apenas às mulheres como “natural”), enquanto que entre os 

Mundugumor homens e mulheres são muito agressivos (como se supunha “natural” apenas nos homens 

nos EUA), e entre os Tchambuli as mulheres são agressivas e os homens são afetuosos (o inverso do 

senso comum norte-americano). Este estudo de Mead é recorrentemente apontado como um dos 

primeiros a a constatar que não há comportamentos inatos condicionados ao sexo biológico. 
26 Eric Hobsbawn aponta que “imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, elas [as mulheres] 

constituíam entre 15% e 20% de todos os estudantes na maioria dos países desenvolvidos (…) Contudo, 
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anticoncepcional, a possibilitar a desvinculação da vida sexual das mulheres do 

casamento e maternidade, e, com isso, novas escolhas pessoais, profissionais e 

acadêmicas. 

O aumento da presença feminina nas universidades norte-americanas e 

europeias terá estreita ligação com a construção do arcabouço teórico do feminismo 

de 2ª geração. O termo “gênero”, até então utilizado pela psicologia e pela sexologia27, 

é apropriado pelas Ciências Sociais e começa a ser utilizado pelas feministas 

acadêmicas na década de 1970 para enfatizar o caráter relacional - e, portanto, político 

- das definições normativas de masculinidade e feminilidade (STOLKE, 2004, p. 88). 

É a partir daqui que as feministas acadêmicas farão a revisão histórica e etnográfica 

até então produzida por autores como Marcel Mauss28 a respeito da variabilidade 

social, cultural e histórica do conceito de pessoa, e de Lévi-Strauss, de que “a cultura 

é a natureza humana” (STOLKE, 2004, p. 79), para imprimir à teoria feminista um 

sentido de projeto político de emancipação pessoal e coletiva, fundado em um trabalho 

teórico para buscar as raízes da opressão (STOLKE, 2004, p. 80). Neste contexto, 

autoras como Gayle Rubin elaborarão críticas às teorias clássicas - como aquelas 

produzidas por Engels e Lévi-Strauss29. 

Essa virada teórica que propõe reler à luz da perspectiva de gênero as teorias 

sociais até então produzidas relaciona-se com as novas demandas postas por 

movimentos sociais nas sociedades ocidentais hegemônicas. Nos EUA, a Lei dos 

Direitos Civis (1964), que originalmente proibiria apenas a discriminação de raça, 

incluiu a palavra “sexo” (ainda sem a problematização do termo "gênero") como 

reivindicação de movimentos feministas (HOBSBAWN, 1994, p. 305; e STOLKE, 

2004, p. 80). Em 1966 é fundada a National Organization of Women, para implementar 

a igualdade entre mulheres e homens em todos os âmbitos sociais. 

                                                 
em 1980, metade ou mais da metade de todos os estudantes eram mulheres nos EUA, Canadá e seis 

países socialistas (…) ”. In A Era dos Extremos - O breve século XX, 1994, p. 305. 
27 A genealogia semântico-política do termo “gênero" se encontra na tradução literal do inglês gender , 

pois neste idioma não há, como regra, flexão de gênero para substantivos e adjetivos (diferentemente 

do que ocorre com as línguas latinas), mas algumas palavras são classificadas como masculinas ou 

femininas. Esta analogia com a regra semântica passa a ser instrumentalizada para compreensão de 

como condutas também são classificadas culturalmente como masculinas ou femininas, da mesma 

forma que ocorre com as palavras (STOLKE, 2004, p. 84). Stolke aponta que, antes das Ciências 

Sociais, o termo gender  havia sido introduzido pela psicologia e pela sexologia norte-americanas dos 

anos 1950, nos primeiros trabalhos de ressignificação do fenômeno da transexualidade, para distinguir 

o sexo anatômico do social (2004, p. 85), bem como para designar transtornos de identidade sexual com 

conotações psicológicas e culturais (STOLKE, 2004, p. 87). 
28 Ver item 1. 
29 Em O Tráfico de Mulheres: notas sobre a “economia política”do sexo, 1993. 
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Neste segundo momento, que conheceu seu período de maior efervescência 

entre a segunda metade da década de 1960 e o final dos anos 1980, o contexto da 

revolução sexual e dos costumes direciona o movimento ao objetivo da liberação da 

mulher. Nas palavras de Célia Regina Jardim Pinto (2010): 

 

[nesta época] O feminismo aparece como um movimento libertário, que 

não quer só espaço para a mulher – no trabalho, na vida pública, na 

educação –, mas que luta, sim, por uma nova forma de relacionamento 

entre homens e mulheres, em que esta última tenha liberdade e autonomia 

para decidir sobre sua vida e seu corpo. Aponta, e isto é o que há de mais 

original no movimento, que existe uma outra forma de dominação – além 

da clássica dominação de classe –, a dominação do homem sobre a mulher 

– e que uma não pode ser representada pela outra, já que cada uma tem 

suas características próprias. 

 

Diferentemente do contexto norte-americano, na Inglaterra, o feminismo de 

esquerda contestava ausência feminina na teoria revolucionária marxista, e demandava 

uma revisão das teorias socialistas para além da igualdade de direitos classificada 

como "burguesa" (STOLKE, 2004, p. 81). Esses desacordos teóricos e desencontros 

de projetos políticos revelam o início da tensão que se seguiria nas próximas décadas 

entre os relativismos e essencialismos na “antropologia das mulheres” que seria 

produzida a partir de então, com seus diferentes enfoques: de um lado, as antropólogas 

adeptas do estruturalismo simbólico, fundamentadas no pensamento dicotômico que 

define por oposição (natureza/cultura; público/privado; masculino/feminino). De 

outro, as antropólogas feministas marxistas em sua busca de compreender a opressão 

das mulheres pelos homens não como um fenômeno universal, mas sim como um 

produto histórico da destruição de uma ordem social anterior igualitária pela invenção 

da propriedade privada (STOLKE, 2004, p. 82). 

Nos anos 1970, a organização do feminismo negro nos EUA põe em pauta a 

interseccionalidade das questões referentes a raça, classe e gênero. Não obstante os 

propósitos emancipatórios da pretensão universalizante do termo womanhood cunhado 

pelo feminismo radical (PISCITELLI, 2002), o conceito tinha, em verdade, um recorte 

social bastante definido. No dizer de Adriana Piscitelli: 

 

Os conceitos fundamentais da teoria feminista deste período devem ser 

entendidos pensando que a visão hegemônica na teoria feminista era da 

perspectiva das mulheres brancas de classe média. A categoria “mulher” 

era implicitamente associada a “mulher branca”, o que será seriamente 

contestado mais tarde (PISCITELLI, 2002). 

 

Essa nova percepção trará novos desafios teóricos e políticos, levando a novas 

propostas de dissociação analítica de sexo e gênero. Aqui se insere o debate proposto 
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por Judith Butler, que propõe o seguinte questionamento: ser capaz de gestar, parir e 

amamentar (fato biológico que, em princípio, é comum apenas às pessoas com 

anatomia associada ao sexo feminino30) é uma característica significativa o suficiente 

para estabelecer estas relações de empatia, solidariedade e empoderamento pelo 

compartilhamento de valores e objetivos? Ou, ao contrário, a womanhood construída 

pelo feminismo exclui mulheres que vivam realidades diferentes daquela preconizada 

para o sujeito de Direito abstrato deste feminismo? 

Assim, tem-se identificado um terceiro momento do movimento feminista, 

iniciado entre o final da década de 1980 e os anos 1990, em resposta a alegadas falhas 

do movimento anterior, especialmente no que diz respeito a definições essencialistas 

da mulher, típicas da segunda fase. Por ter sido, entre outros fatores, impulsionado por 

militantes educadas nas áreas de Humanidades, a segunda onda do movimento 

feminista por um lado teve o mérito de assegurar arcabouço teórico à militância, mas 

por outro se baseou nas experiências de mulheres brancas de classe média-alta norte-

americanas e britânicas para definir suas demandas (PINTO, 2010), excluindo de seu 

espectro vivências de outras mulheres. Esta terceira fase do movimento vem 

procurando colocar em discussão questões relativas à sobreposição de realidades 

culturais, sociais e políticas diferentes em decorrência, por exemplo, da cor de pele, 

orientação sexual, performances de gênero, entre outros, que retiravam das demandas 

feministas as mulheres não incluídas na identidade coletiva cunhada pela segunda onda 

do movimento feminista. 

A construção de uma identidade coletiva do sujeito mulher no decorrer da 

segunda onda do movimento feminista é contemporânea da elaboração da Convenção 

para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, e 

evidentemente este contexto histórico e cultural irá imprimir suas marcas no 

documento. Como já mencionado, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, ao adotar os princípios da universalidade, da indivisibilidade e da 

interdependência, tinha por pretensão estender todos os direitos selecionados como 

fundamentais a todo e qualquer ser humano. Logo, a Convenção da Mulher, como 

principal instrumento legislativo internacional, pretendia-se, ao menos formalmente, 

aplicável a todas as mulheres que julgava representar. Todo texto normativo parte de 

                                                 
30 É importante registrar que a maior visibilidade da população transexual vem levantando questões a 

respeito dos conceitos de sexo e gênero, tais como a gravidez de homens transexuais, o que não era 

objeto de problematização no período mencionado. 
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um pressuposto de neutralidade em relação a valores culturais, o que evidentemente 

não ocorre na prática – e não seria diferente com a Convenção para Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é fruto direto da segunda 

onda do feminismo. 
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CAPÍTULO 2 - O SUJEITO E O DIREITO: UMA ABORDAGEM 

TEÓRICA 
 

Os movimentos sociais frequentemente formulam suas demandas no campo 

do Direito, protestando por alterações legislativas e/ou novas interpretações judiciais 

de normas já existentes. Os movimentos feministas, em vários momentos de sua 

História, trilharam esse caminho: desde as precursoras do século XVIII Mary 

Wollstonecraft e Olympe de Gouges, a demanda por reconhecimento na esfera 

institucional do poder sempre foi um dos fundamentos do movimento. No final do 

século XIX e início do século XX, a 1ª onda feminista pleiteou alterações das normas 

constitucionais e legais para que se previsse o direito ao voto e à equiparação em 

direitos trabalhistas já assegurados aos homens. Na 2ª onda ocorrida nos anos 1960 e 

1970, a luta pela liberação da mulher foi simbolizada pela emancipação sexual, 

possibilitada pela pílula anticoncepcional, mas, mesmo expandindo as demandas 

feministas para as esferas da família e da sociedade, ainda assim, o campo do Direito 

foi tido como um espaço de agência, em especial no que diz respeito ao direito ao 

aborto e à própria demanda política pela positivação de direitos destinados 

especificamente às mulheres ( a exemplo do que ocorre no plano internacional por 

meio da Convenção da Mulher). No pós-feminismo do final do século XX, em paralelo 

aos movimentos feministas, os movimentos em defesa dos interesses da população 

LGBTTI apresentaram pautas que também mobilizaram o campo jurídico, como a 

regulamentação de uniões diversas do padrão heteronormativo e sua equiparação ao 

casamento heterossexual. No feminismo contemporâneo destas primeiras décadas do 

século XXI, verifica-se uma demanda pela utilização do Direito Penal simbólico como 

instrumento de reconhecimento, pela tipificação de novas condutas (como o assédio 

sexual no ambiente de trabalho e o feminicídio) e pela ênfase no tratamento penal da 

violência doméstica e nas demandas pelo combate à impunidade de formas específicas 

de violência de gênero, tais como a violência sexual nas universidades e o assédio 

sexual nos espaços públicos. 

Tendo em vista essa centralidade das demandas por reconhecimento no 

campo do Direito em muitos momentos dos movimentos feministas e de mulheres, é 

relevante construir um arcabouço teórico a respeito de como a noção de pessoa é 

articulada com o Direito na construção do sujeito. A categoria Direito é pensada aqui 

não só como instância institucional de reconhecimento, mas também como produto 
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estatal, com todas as suas implicações no campo da política e de quem são os atores 

responsáveis pela produção normativa. Para os fins deste trabalho, essas bases teóricas 

ganham importância para que se possa explorar a questão a ser posta nos capítulos de 

abordagem investigativa: qual o papel e os limites do Direito como agente de 

transformação social em relação às desigualdades ainda constatadas entre mulheres e 

homens no plano empírico? 

O referencial teórico deste trabalho será composto pela articulação dos 

pensamentos de Axel Honneth, Michel Foucault e Judith Butler quanto ao tema da 

relação entre sujeito e Direito. A opção por esses autores se deve ao ponto comum a 

todos, que é o trabalho acadêmico no campo da Filosofia, sendo enriquecedor o fato 

de cada um deles apresentar uma formulação distinta a respeito de como se dá o 

reconhecimento da pessoa pelo Direito e sua construção como sujeito a partir desse 

reconhecimento: Honneth oferece a noção do Direito como a mediação institucional 

que reconhece a pessoa como sujeito de Direito, e mais, ao apresentar suas três 

tipologias de reconhecimento (amor em família, Direito e estima social), permite 

pensar a articulação dos espaços privado e público, cujo embate é fundamental na 

discussão dos papéis sociais de gênero. Com Foucault, serão discutidas as formas 

discursivas (em especial o Direito e a Medicina) que constróem e controlam o sujeito 

de Direito, limitando a possibilidade de emancipação por essa via. Butler contribui 

para pensar a a trajetória específica das mulheres como sujeito de Direito ao debater 

as vantagens e desvantagens de se essencializar o sujeito de Direito como estratégia 

de militância. 

 

 

2.1. Axel Honneth e o Direito como instrumento de reconhecimento do 

sujeito 
 

 

Como visto no Capítulo 1 desta tese, no século XVIII o desenvolvimento da 

consciência individual advinda com a gênese do conceito de pessoa repercutirá em 

diversas esferas da vida social. Nesses primórdios da construção da organização social 

da Modernidade, pensa-se a pessoa como um indivíduo abstrato, oponível à 

coletividade. Em sua elaboração teórica, Axel Honneth propõe, a partir de uma 
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releitura da teoria crítica alemã 31 (com especial foco na obra de Hegel32), construir o 

“Eu" como um objeto social, e não como uma abstração filosófica. Para Honneth 

(2009), o indivíduo somente tem consciência da autonomia do seu “Eu" na relação 

intersubjetiva, por saber-se, a partir da tomada de consciência individual acima 

referida, alguém distinto do outro. Nessa elaboração teórica, a pretensão de autonomia 

precisa ser confirmada socialmente em etapas de socialização para o desenvolvimento 

bem-sucedido do “Eu”. Não havendo essa confirmação social, dá-se o conflito 

decorrente da luta por reconhecimento, e que corresponde a uma modalidade de 

comunicação, a que Honneth denominará gramática moral33. 

O diagnóstico da contemporaneidade formulado por Honneth é materializado 

numa demanda de ver-se reconhecido pelo outro como pessoa igualmente digna de 

estima e respeito, o que confere o atributo moral a essa gramática e extrapola, como 

será visto, a simples noção de reconhecimento como sujeito de Direito na acepção 

jurídica do termo. Quando ausente o reconhecimento, verifica-se o surgimento de um 

obstáculo à emancipação de pessoas e grupos, que, não reconhecidos, passarão ser 

excluídos sociais até que lutem por seu reconhecimento. A potencialidade de mudança 

social pelo reconhecimento, para Honneth, se dará na alteridade, a partir de 

transformações nas relações interpessoais tanto no contexto interinvidual quanto 

individual e coletivo, pois o sujeito influi no comportamento de seu parceiro de 

interação, em uma relação de reconhecimento mútuo. (HONNETH, 2009, p. 136-137). 

                                                 
31 A teoria crítica pode ser descrita como uma proposta de busca da constante renovação da mediação 

entre a teoria e a práxis, organizada em um modelo apoiado em três pilares: (i) a elaboração de um 

diagnóstico crítico do tempo presente por meio de elementos empíricos que permitam visualizar onde 

se encontram as relações de dominação de uma dada estrutura social; (ii) identificação dos obstáculos 

à superação destas relações; e (iii) proposição de mudanças comportamentais dos sujeitos concretos 

implicados nestas relações para que estes se emancipem da dominação identificada. A respeito da teoria 

crítica, ver Curso Livre de Teoria Crítica, de Marcos Nobre. 
32 Para garantir às ideias hegelianas a dimensão empírica exigida pela proposta da teoria crítica, Honneth 

se volta na direção da psicologia social, especialmente aquela desenvolvida por George H. Mead, que 

propõe que a identidade do “Eu” teria uma gênese social, em contraposição à proposta do atomismo 

contratualista clássico, e ainda em Donald Winnicot e Jessica Benjamin, que também desenvolveram 

teorias da gênese do “Eu” sob uma abordagem empírica e social. Esse argumento se contrapõe à tradição 

da filosofia política moderna de autores como Hobbes e Maquiavel  (consideradas as variações das 

proposições dos dois autores), para os quais o conflito da “guerra de todos contra todos” é decorrente 

da própria natureza humana, predisposta à guerra e à desarmonia social por ser impregnada de paixões 

irracionais que levam à disputa pelo poder, que gera demandas de autopreservação (e não de 

reconhecimento) e se materializa nos pactos sociais constituidores do “Estado Civil” em substituição 

ao “Estado de Natureza”. 
33 O emprego analógico do termo “gramática" (que originalmente designa uma área da linguística) traz 

em si a ideia de que o conflito social é operacionalizado por um conjunto de normas e princípios que 

regem o uso de uma linguagem determinada (considerando que cada linguagem tem a sua própria 

gramática). As ideias contidas no parágrafo correspondem a uma síntese do capítulo II de Luta por 

reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais (2009, p. 115 a 213) 
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Essa luta por reconhecimento articula as relações intersubjetivas travadas em 

âmbito privado e público, o que significa dizer, de acordo com Honneth, que, nessa 

concepção, o particular é político. Nessa análise de esferas de reconhecimento no 

campo público e privado, Honneth identifica três tipologias de relação intersubjetiva 

em que pode ocorrer o conflito decorrente da luta por reconhecimento: o 

amor/amizade, correspondente aos relacionamentos primários da vida privada, nos 

quais o reconhecimento intersubjetivo é responsável por gerar o sentimento de 

autoconfiança no indivíduo; o Direito, que corresponde ao reconhecimento 

institucional da pessoa como sujeito, o que gera o sentimento de autorrespeito; e a 

estima social, que produzirá o sentimento de autoestima individual (HONNETH, 

2009, p. 211). A violação ou a ruptura deste reconhecimento é o que leva às lutas 

sociais e conflitos políticos, motivados por diferentes razões morais. 

O amor como esfera de reconhecimento abrange todas a relações afetivas 

fortes e estabelecidas com um número restrito de pessoas, não se reduzindo 

exclusivamente à relação íntima sexual, sentido restrito imprimido pela valorização do 

amor romântico 34 (HONNETH, 2009, p. 159). O amor seria a primeira dimensão de 

reconhecimento recíproco da vida de uma pessoa, por meio da mútua dedicação às 

carências, caracterizada pelo assentimento e encorajamento recíprocos, e que permite 

construir uma estima especial entre os envolvidos. Representaria, no entender do autor, 

um ideal de interação, uma vez que, pela confiança mutuamente depositada, este 

padrão particular de reconhecimento seria responsável pela “camada fundamental de 

segurança emotiva” que é pressuposto psíquico do desenvolvimento das outras 

atitudes de autorrespeito (HONNETH, 2009, p. 177), sendo a medida de autoconfiança 

individual indispensável para a participação autônoma na vida pública (HONNETH, 

2009, p. 178). 

É importante notar que as relações entre estas esferas representam, na 

verdade, a articulação dos espaços privados e públicos: na medida em que o indivíduo 

desenvolve autoconfiança em decorrência de sua valorização como pessoa nas suas 

relações privadas, potencializam-se suas possibilidades de desenvolver um sentimento 

de empoderamento perante as instituições às quais poderá demandar modificações 

quanto ao seu reconhecimento enquanto sujeito de Direito. Significa dizer que as 

                                                 
34 Que será, por sua vez, espaço privilegiado de disputas de poder no campo das relações privadas, como 

será discutido no tópico dedicado a Foucault, ainda neste capítulo. 
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relações travadas nos microcosmos da vida privada e seus elementos psíquicos têm 

impacto sobre as macroestruturas sociais da vida pública. 

Muito embora seja razoável reconhecer a existência desta articulação, o amor 

distingue-se do reconhecimento realizado por meio da relação jurídica, e não se 

confunde com o mero reconhecimento cognitivo do outro: embora ambas pertençam 

ao mesmo padrão de socialização de reconhecimento recíproco, a relação jurídica 

depende da construção de um outro impessoal e generalizado a quem se reconhece 

como portador de direitos a partir do momento em que o indivíduo compreende a si 

próprio como devedor de obrigações a esse outro, independentemente de nutrir por ele 

sentimentos de apreço ou desprezo, para que, assim, tenha garantidos para si próprio 

tais direitos. 

Honneth considera em sua argumentação que, para ser concebido como esfera 

de reconhecimento, o Direito deve ser analisado em uma sequência de evolução 

histórica, em razão da radical alteração de paradigma ocorrida na passagem para a 

Modernidade 35 . O reconhecimento jurídico é atrelado a diferentes condições nos 

períodos tradicional e pós-tradicional: na forma tradicional, os direitos e deveres são 

distribuídos em função do lugar social ocupado pela pessoa naquela sociedade, 

correspondendo ao sistema de privilégios do Antigo Regime. Na sociedade moderna, 

o reconhecimento jurídico será feito tendo por pressuposto as premissas morais 

universalistas que passam a impregnar o Direito depois de desenvolvidas na filosofia 

e teoria política (HONNETH, 2009, p. 181). É o contexto em que se afirma a igualdade 

formal entre as pessoas, com a pretensão de afastar quaisquer sistemas de exceção ou 

privilégio. Trata-se de direcionar comportamentos individuais não por sentimentos de 

simpatia ou afeição (HONNETH, 2009, p. 182), mas por meio de um respeito 

cognitivo ao outro pelo fato deste ser também pessoa. 

Dessa forma, Honneth constata que, nas sociedades tradicionais, o que definia 

alguém como portador de determinados direitos era a estima social de que gozava 

naquela comunidade. Quando a titularidade de direitos ganha pretensões 

universalizantes na Modernidade, Honneth identifica a dissociação do reconhecimento 

jurídico e da estima social (2009, p. 190), que se tornam esferas distintas e 

independentes de reconhecimento, e espaços de diferentes lutas. Cada nova “geração" 

de direitos 36 é fruto de uma luta por reconhecimento na qual o grupo excluído do 

                                                 
35 Já abordada no 1ª capítulo deste trabalho. 
36 Aqui pensada na tradicional divisão didática em direitos de 1ª, 2ª e 3ª geração. 
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âmbito de um direito exige ser reconhecido como “membro de igual valor" para 

participar da coletividade política (HONNETH, 2009, p. 191), o que implica tomar 

parte da produção da vontade coletiva e das arenas decisórias públicas nas quais se 

estabelecem as normas jurídicas que regularão a vida de todos. Essa abstração do 

processo político tem como pressuposto que a participação livre e igual de todos na 

produção da norma (o que se daria em tese, por exemplo, no processo legislativo 

levado a cabo por parlamentares eleitos pelo povo) e predispõe os indivíduos à 

obediência, já que assim assentiram racionalmente. 

Para Honneth, é nesse momento que se dá o ponto culminante do 

reconhecimento jurídico: ser reconhecido pelas instituições estatais como sujeito de 

Direito acarreta o efeito psíquico da autorreferência como pessoa moralmente 

imputável, e, como consequência, o autorrespeito por verificar que se exige (pela via 

do Direito) este mesmo respeito pelas demais pessoas, e que as instituições se 

disponibilizam para agir no caso de violação dos direitos assegurados. Este é o 

empoderamento possibilitado pelo Direito que opera aqui como meio de expressão 

simbólica. 

A terceira e última tipologia de reconhecimento descrita por Honneth é a 

estima social, dissociada do reconhecimento jurídico a partir da Modernidade, e que, 

para o autor, permite a autorreferência positiva às próprias experiências e propriedades 

concretas que caracterizam os seres humanos por suas diferenças pessoais (2009, p. 

200). Em cada lugar e época, a vida social constitui um conjunto de valores diferentes 

e por isso a estima social, assim como o reconhecimento jurídico, também varia, e é 

relevante para a argumentação aqui construída a variação ocorrida na passagem da 

sociedade tradicional estamental para a sociedade moderna. Na sociedade estamental 

pré-moderna, a estima social é traduzida pela honra: é honrado aquele que cumprir 

suas tarefas sociais, determinadas a partir de uma organização vertical e hierárquica, 

pré-estabelecidas para seu estrato social e validadas pela convicção de tradições 

religiosas e metafísicas (HONNETH, 2009, p. 202). A estima social se dá pelo 

pertencimento a determinado grupo social (por exemplo, a honra dos nobres, a honra 

dos reis, a honra das damas). Na Modernidade, com a luta da burguesia por 

reconhecimento, a honra que valorizava um grupo inteiro é substituída pela “grandeza 
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biograficamente individualizada” 37  (HONNETH, 2009, p. 202). A partir deste 

momento, “reputação" e “prestígio” tornam-se as formas de obter individualmente a 

estima social, o que se dará por atingir e/ou contribuir para a implementação prática 

dos objetivos valorados por aquela sociedade38 . A estima social é também, para 

Honneth, um espaço em que se pode reconhecer sujeitos pelas suas particularidades. 

Por isso, quanto mais plural e horizontalizado for o universo de valores - e, portanto, 

de objetivos socialmente desejáveis - de uma sociedade, mais simétricas serão as 

relações (2009, p. 200), pois se ampliará o âmbito de inclusão de pessoas estimadas 

socialmente, produzindo o efeito psíquico individual da autoestima. Todavia, esses 

objetivos sociais não são neutros nem estáveis, e por isso a estima social reflete as 

relações assimétricas entre os grupos sociais, pois os referenciais valorativos de cada 

grupo social frequentemente são hierarquizados conforme quem detenha mais poder 

(político, econômico, religioso etc, a variar conforme o momento histórico e 

cultural)39. 

A partir da formulação das três tipologias de reconhecimento, Honneth se 

dedica ao debate contemporâneo sobre justiça, procurando responder à seguinte 

pergunta: como fundamentar normativamente uma teoria social e política moralmente 

justificável? A construção da categoria política pessoa e sua articulação com o Estado, 

que constrói a categoria sujeito, apresenta paradoxos invencíveis, justamente por 

partirem de uma premissa de neutralidade que nega a existência de uma moral vigente 

cujos valores orientam sua formulação, pressupondo-se serem institutos universais e 

atemporais 40. O reconhecimento jurídico decorre do respeito ao outro em virtude das 

propriedades que fazem dele uma pessoa, sendo que, na Modernidade há a pretensão 

de que “ser pessoa” seja um conceito abstrato e universal. Talvez o principal paradoxo 

da Modernidade tenha sido criar a abstração do conceito de “pessoa universal” por 

                                                 
37 Interessante notar como esta noção se coaduna com a ideia de indivíduo da Reforma Protestante e as 

noções de predestinação e meritocracia do protestantismo como descrito por Max Weber, uma vez que 

a estima social na Modernidade se construirá pelos próprios méritos do indivíduo. Na teologia da 

predestinação descrita por Weber, a prosperidade (em especial econômica, importante fator de estima 

social na cultura capitalista) é sinal da predestinação ao paraíso. 
38 Por exemplo, contemporaneamente, possuir artigos de luxo em uma sociedade de consumo é fator 

que estabelece distinta estima social. A transformação do poder econômico e de consumo em critério 

para reconhecimento e estima social serão analisados especificamente no capítulo 4 em relação à forma 

como se construiu o sujeito de Direito mulher. 
39 E aqui já vale antecipar a abordagem de Foucault quanto ao uso do Direito como instrumento de 

reconhecimento: quando quem detém o poder de fazer a norma jurídica é o grupo dominante, é possível 

emancipar o dominado? 
40 Vale lembrar que os jusnaturalistas consideravam os direitos de 1ª geração como “naturais". 
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meio das declarações de direitos, e, ao mesmo tempo, excluir delas todos aqueles 

considerados como indignos de pertencer ao círculo de seres capazes do acordo 

racional entre os livres e iguais para produzir a norma jurídica. É nesse ponto 

(cronologicamente localizado na passagem do século XVIII para o XIX) que o 

discurso médico-científico passa a ser instrumentalizado como base racional para 

fundamentar a incapacidade de racionalidade de grupos como negros, mulheres etc. 

Estes grupos (entre outros) precisarão empreender lutas morais nos séculos seguintes 

por reconhecimento para ingressar neste círculo. 

A teoria crítica pretende que seus princípios sejam inscritos na realidade das 

relações sociais por reconhecer que o funcionamento das estruturas sociais (inclusive 

no que diz respeito à distribuição desigual de poder que as sustenta) depende de 

comportamentos individuais interacionais concretos. Ao afirmar que há esferas de 

reconhecimento intersubjetivas, a teoria crítica permite relacionar o cotidiano privado 

com a esfera da vida pública e até mesmo institucional. Ganha especial relevância 

quando se trata da questão de violações de direitos humanos nas relações privadas, o 

que é muito frequente quando se fala de direitos das mulheres, pois, como visto no 

capítulo com a abordagem histórica, a concepção ocidental sobre os papéis de gênero 

apresenta uma existência relacional das mulheres com os demais seres (em especial 

nas relações heteronormativas), mesmo dentro da ficção do indivíduo abstrato do 

sistema jurídico construído nesta parte do mundo. É possível que boa parte dos 

obstáculos ainda existentes para que as mulheres sejam sujeitos de Direito plenos se 

explique nesta incoerência. 

Mas permanece uma questão a ser posta: o psiquismo do sujeito concreto 

tanto poderá ser estimulado por um entendimento crítico de uma situação de injustiça, 

quanto poderá ser disciplinado por dispositivos de poder. Com isso, o comportamento 

deste mesmo sujeito concreto que irá impactar as estruturas sociais não 

necessariamente expressará uma emancipação à dominação vigente, mas poderá 

representar a reprodução das estruturas de distribuição assimétrica de poder. Para 

analisar esta hipótese, a teoria social de Foucault sobre a dispersão do poder nas 

relações sociais é incontornável. 
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2.2. Michel Foucault e o Direito como discurso constituidor do sujeito  
 

 

Apresento aqui uma breve retomada da trajetória da obra de Michel Foucault 

para localizar e justificar sua utilização neste capítulo teórico. Em The Critique of 

Power, Axel Honneth (1991) examina o percurso trilhado por Michel Foucault na 

construção de sua teoria social e de sua crítica ao poder. Honneth destaca que Foucault, 

ao atribuir a ação individual a uma coerção externa, independente da vontade do 

indivíduo (HONNETH, 1991, p. 104), adota a escola sociológica de Durkheim, 

responsável pela elaboração do conceito de fato social e da metodologia científica das 

Ciências Sociais41, que possibilitará o desenvolvimento da etnologia como meio de 

investigação. Porém Honneth observa que Foucault, diferentemente de Durkheim, vai 

além no reconhecimento da importância metodológica da etnologia, por entendê-la 

não só como instrumento para explorar historicamente sociedades sem escrita, mas 

também por permitir compreender todas as decisões (individuais e coletivas) 

inconscientes 42 e a formação de normas sociais daí decorrentes. 

A crítica do poder formulada por Foucault parte da constatação de falhas tanto 

na explicação de mundo elaborada pela teoria política clássica quanto na apresentada 

pela teoria social marxista, pois ambas teriam limitado suas possibilidades ao conceber 

o poder em termos pré-modernos. Honneth (1991, p. 153) explica o poder pré-moderno 

como um contrato estabelecido para reger a vida social, que autoriza (ou impõe) a 

soberania de um ator determinado que detém o poder. Para a ciência política clássica 

liberal, o contrato social transforma o súdito em cidadão transferindo-lhe poder por 

meio de direitos (é a premissa abstrata de todas as declarações de direitos). Para a 

teoria social marxista, o poder é dominado pelo aparato estatal, estabelecendo relações 

de opressão entre os detentores do capital e o proletariado. 

Foucault se opõe a ambas as concepções, descrevendo o poder como uma 

situação estratégica de correlação de forças, em que relações desiguais são travadas 

com mobilidade de posições, sem, contudo, depender de decisões individuais. Nesse 

sentido, não se fala em dominantes e dominados, pois estas fronteiras não são tão 

                                                 
41 As Regras do Método Sociológico é considerada a obra inaugural da metodologia das Ciências 

Sociais. 
42 Nesse ponto, a construção do pensamento foucaultiano se aproxima da psicanálise (e, em alguma 

medida, da teoria crítica, ainda que não de forma mais sólida, como Honneth apontará em tópico 

posterior). 
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definidas na teoria foucaultiana, e sim em hegemonia, pois aquilo que é hegemônico 

está sempre em constante negociação. Por isso é importante notar que na obra de 

Foucault o poder se caracteriza por ser difuso e capilarizado nas relações sociais: “o 

poder em si não existiria, mas sim feixes de relações de poder, de relações de forças” 

e “mais se exerce do que se possui” (FONSECA, 2011, p. 34). O pensamento 

foucaultiano não se dedica a formular uma definição geral de poder, mas sim observa 

esses vários feixes de relações de poder em domínios específicos, estabelecendo 

ligações entre formas de resistência aos diferentes tipos de poder exercidos nos 

diferentes tipos de cotidianos (FONSECA, 2011, p. 34). 

Verifica-se, assim, a gênese social do poder nos imperceptíveis conflitos 

cotidianos e na interação intersubjetiva onde Honneth identifica a luta pelo 

reconhecimento. Na visão foucaultiana, é exatamente nestas interações que se pode 

observar o poder quando exercido: ele é um resultado que se mostra quando um dos 

sujeitos contendores vence a disputa. Por essa mesma razão, o poder não é estável, 

mas situacional e assimétrico. E essa assimetria de poder é o obstáculo à emancipação 

do indivíduo na teoria social focaultiana. 

Por ser exercido nas relações intersubjetivas, o poder será uma forma de 

comunicação (da mesma forma como o conflito é entendido por Honneth). Porém, a 

comunicação será direcionada pelo discurso, que é o termo que designa a organização 

de sentido de um conteúdo transmitido por determinada linguagem (que pode ser 

verbal, gestual, simbólica nas mais variadas formas, desde a medicina até a arte e a 

arquitetura etc), acarretando a mencionada assimetria na distribuição do poder. O autor 

do discurso do poder poderá orientá-lo na direção de um determinado valor moral 

vigente, organizando o seu sentido para nomear os sujeitos, descrever as relações e 

determinar os lugares sociais, marcando a intersubjetividade pelo valor e posição 

social de cada um dos envolvidos. Aqui cabe pensar quem tem lugar de fala e quem é 

referido como sujeito ou como objeto pelo discurso hegemônico: a luta de um negro 

pelo seu reconhecimento por um branco, por exemplo, estará impregnada de 

estereótipos construídos a respeito de um e outro por discursos do poder e influenciada 

pelo espaço social em que esta luta se dá. Da mesma forma, a luta de uma mulher pelo 

seu reconhecimento por um homem, e assim por diante nos vários formatos de relações 

intersubjetivas assimétricas que caracterizam a modernidade e a pós-modernidade. O 



82 

 

sujeito é constituído ao ser nomeado, e o que o nomeia é o discurso do poder, e por 

isso o poder não reprime, mas constrói (FONSECA, 2011, p. 33)43. 

As relações existentes entre aparato jurídico-normativo e sujeito de Direito 

mostrarão como a norma jurídica, enquanto instância de poder, constrói o sujeito. 

Como já mencionado, para Foucault, o sujeito não é um dado, mas um construído por 

formações discursivas, a partir de sua subsunção a práticas concomitantes de de 

subjetivação e de objetivação, manifestadas em dois grupos de mecanismos de 

produção de sujeitos: os jurídicos, correspondentes ao período clássico (séculos XVII 

e XVIII), e os disciplinares, correspondentes ao período moderno (séculos XIX e XX) 

(HACK, MARTINEZ, 2010). 

Como discutido no Capítulo 1, o período clássico se notabilizou por produzir 

as declarações de direitos a partir da formulação de um conceito abstrato de pessoa, de 

pretensão universalizante. Para Foucault, estes documentos de liberdade das 

revoluções do século XVIII constituem uma “regressão jurídica” (FOUCAULT, 2009, 

p. 157), na medida em que as declarações de direitos produzidas nestas lutas sociais, 

na verdade, expandem o controle do Estado para a vida cotidiana: desde que esse 

sistema de controle da vida por meio do Direito surge, as lutas em sua resistência não 

são para destruir essa estrutura e retornar a um tempo anterior a essa conjuntura, mas 

sim para reivindicar justamente o que o sistema oferece (e usa como meio de controle), 

que são mais direitos (FOUCAULT, 2009, p. 158), que, ao invés de libertar, impõem 

novas normas de como a vida cotidiana deve ser. 

A Medicina e o Direito, a partir do século XIX, representarão as instâncias 

disciplinares que vão construir categorias em oposição ao paradigma de pessoa 

abstrata criada nas Revoluções Liberais e apta a participar da esfera pública sob a 

justificativa de sua suposta capacidade inata de racionalidade. As instâncias 

disciplinares nomearão os irracionais desviantes a serem normalizados e que ficam 

excluídos da categoria de pessoa, como os negros escravizados e as mulheres, entre 

outros (HUNT, 2009, p.26). Estes serão objetos: a objetivação do sujeito ocorre 

quando o ser humano torna-se objeto de análise a partir da Revolução Científica. E 

                                                 
43 Assim, a leitura da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher à luz de Foucault torna clara a ideia do direito como poder produtor de sujeitos: a ONU, 

composta pelas grandes potências políticas internacionais, representantes por excelência de tudo o que 

simboliza o poder no Ocidente, produz por meio da Convenção a mulher que tem direito a ter direitos, 

construída de forma controlada e normatizada. Este ponto será retomado em tópico específico de análise 

da Convenção à luz das teorias sobre sujeito e Direito expostas no presente capítulo. 
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quem é objeto não é sujeito. Considerando que as liberdades juridicizadas no século 

XVIII não foram garantidas para todos os grupos sociais de forma simétrica, as lutas 

sociais que se seguiram a este momento histórico foram no sentido de demandar o 

reconhecimento dos grupos excluídos como membros de igual valor. 

Paradoxalmente, a luta social pelo reconhecimento como sujeito de Direito 

tem como seu avesso uma exigência de inclusão em um mecanismo de controle. Por 

isso o Direito, ao menos nesse formato observado historicamente, não emancipa na 

concepção foucaultiana. Os obstáculos atuais à emancipação se encontram, portanto, 

não necessariamente na norma jurídica, mas na desigualdade das relações interpessoais 

travadas por indivíduos construídos por um poder de alto potencial estigmatizante, 

aprisionados a uma identidade atribuída por meio dos processos de subjetivação que, 

somados aos processos de objetivação, constroem o indivíduo moderno, que é o sujeito 

construído pelas práticas discursivas hegemônicas, seja ele o sujeito de Direito que 

lutou para ser incluído no mecanismo de controle estatal da vida cotidiana, seja o ser 

humano objeto de análise das práticas disciplinares categorizado como desviante. E, 

vale ressaltar: quem está no poder dita como serão as relações interindividuais, o que 

será regulado pelas normas jurídicas e quais serão os valores socialmente desejáveis e 

dignos de estima social. 

 

 

2.3. Judith Butler e os problemas da essencialização do sujeito de Direito 

como estratégia de militância. 
 

 

Como visto no Capítulo 1, a filósofa norte-americana Judith Butler é uma das 

responsáveis pelas críticas que passam a ser feitas na década de 1990 aos movimentos 

feministas de 2ª geração. Sua teoria de gênero - pela qual analisará os sucessos e 

insucessos dessa vertente feminista - apóia-se em dois fundamentos centrais: primeiro, 

na instabilidade do gênero como conceito; e, segundo, na concepção do sexo biológico 

como uma categoria cultural. Em Problemas de Gênero, Judith Butler trava um 

diálogo com a teoria social foucaultiana sobre o caráter discursivo da sexualidade, 

invertendo a relação entre sexo e gênero (cf. STOLKE, 2004, p. 99) e desenvolvendo 

a sua teoria performativa, na qual fará uma crítica anti-essencialista ao feminismo 

desenvolvido até então, a partir da problematização da relação binária construída entre 
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os gêneros feminino e masculino e a estabilidade entre eles (BUTLER, 2015, p. 08). 

Sexo, gênero e corpo são apresentados como categorias fundacionais da identidade, 

que, para ela, representam uma formação específica de poder responsável pela 

genealogia do falocentrismo e da heterossexualidade compulsória (BUTLER, 2015, p. 

09). A questão central a que a autora tenta responder é: quais consequências podem 

advir de uma crítica radical destas categorias de identidade? (BUTLER, 2015, p. 10). 

Gênero é descrito por Judith Butler como espécie de imitação persistente de 

gestos significantes mediante os quais o gênero se estabelece e passa como real 

(BUTLER, 2003). Mais do que a manifestação cultural do sexo, a construção do 

gênero inclui a questão da mente e do corpo e se relaciona com o conceito de 

performance. Trata-se, portanto, de uma categoria fluida e instável. 

Estas características da fluidez e instabilidade não se alinham à cultura do 

Ocidente, onde os discursos hegemônicos (em especial o médico e o jurídico) 

produzirão aquilo que se denomina como "homens" e "mulheres" por meio de uma 

matriz heteronormativa, estabelecendo normas de classificação compulsória das 

pessoas como tais. É o que ocorre, por exemplo, quando o discurso médico nomeia um 

feto de “menina” ou “menino” adotando por critério a identificação de um 

cromossomo em um exame de sexagem, ou quando a legislação de registros civis 

determina que se identifiquem as pessoas como do “sexo masculino” ou do “sexo 

feminino” em documentos públicos. E quando o poder nomeia os sujeitos por meio da 

classificação médica/jurídica/social, obriga as pessoas a se auto-identificarem no 

mesmo sentido. E esta autoclassificação produzida pela matriz binária e 

heteronormativa é condicionada a uma determinada anatomia: ter “o corpo certo” é 

um pré-requisito para se assumir como homem ou como mulher. No entender de Judith 

Butler, aquilo que chamamos de sexo biológico é uma condição (e não causa) para a 

identificação do indivíduo com um gênero. 

Ilustrando historicamente, se o discurso médico desde a Modernidade até 

meados do século XX afirmava que o nascimento de uma pessoa com órgãos sexuais 

femininos acarretaria necessariamente um processo fisiológico de transformação física 

e mental de alguém em uma mulher, as teorias de gênero afirmarão a inexistência de 

uma relação causal entre anatomia e comportamento, mas reconhecerão que portar tal 

anatomia relacionada à capacidade reprodutiva será um denominador comum para 

formar a womanhood, a empatia entre as mulheres por identificarem entre seus corpos 

uma mesma estrutura física. Em sua teoria de gênero, Butler critica a ideia segundo a 
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qual, para alguém se assumir de um determinado gênero, a característica anatômica 

dos órgãos sexuais é um pré-requisito, o que delimitaria o corpo físico pela 

genitalidade e pelos caracteres sexuais secundários. Por entender que esse é o 

sustentáculo da ordem heteronormativa que produz os sujeitos na estrutura binária dos 

sexos/gêneros, a filósofa subverte estas delimitações tradicionais e afirma não haver 

um corpo determinado e fechado, nem um gênero “certo”: uma  travesti 44 que revele 

performance imitativa, para Butler, define o gênero. A crítica de Butler ao binarismo 

da colocação dos termos sexo/gênero é no sentido de que gênero não seria somente a 

manifestação cultural do sexo, mas também um instrumento de produção do próprio 

sexo. Há obrigação de assumir um sexo como forma de identificação em um sistema 

binário que não oferece outras possibilidades além dos estereótipos tradicionais do 

masculino e do feminino. 

Dessa forma, a materialidade do corpo é repensada por Butler em termos 

foucaultianos, como o efeito mais produtivo de um poder dinâmico. A performance de 

gênero se manifesta como um discurso reiterativo dessas normas de poder, que obriga 

o indivíduo a se classificar e assumir um sexo como forma de identificação. A 

classificação seria, portanto, a forma mais radical de controle: o discurso do poder 

delimita “o humano”, o que é muito claro nos indivíduos que não tem gênero definido 

e que são excluídos dos modelos binários: o que está fora deste contexto de fronteiras 

corporais é considerado como abjeção, a exemplo das pessoas intersex, até hoje 

categorizadas como uma condição patológica 45. 

Ao trabalhar com a desconstrução do conceito de gênero, que é base da teoria 

feminista 46, a autora problematiza a presunção de conferir uma identidade definida e 

única às mulheres, questionando se, de fato, a formulação de um conceito fechado de 

gênero é imprescindível à militância feminista. Para ela, em decorrência da fluidez do 

                                                 
44  O travestismo ainda é categorizado como patologia, sob a CID (Classificação Internacional de 

Doenças) F64.1, e é identificado nos seguintes termos: "Travestismo bivalente: Este termo designa o 

fato de usar vestimentas do sexo oposto durante uma parte de sua existência, de modo a satisfazer a 

experiência temporária de pertencer ao sexo oposto, mas sem desejo de alteração sexual mais 

permanente ou de uma transformação cirúrgica; a mudança de vestimenta não se acompanha de 

excitação sexual.Transtorno de identidade sexual no adulto ou adolescente, tipo não-transexual”. 

Disponível em: http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f60_f69.htm . Acesso em 15 de abril 

de 2016. 
45 O “sexo indeterminado e pseudo-hermafroditismo” está catalogado e subdividido em espécies no CID 

10 - Q56, e classificado como malformação congênita dos órgãos genitais. Disponível 

em:http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm . Acesso em outubro de 2016. 
46  Importante lembrar que esta corrente do feminismo, hegemônica por um período expressivo, 

constituiu-se a partir da visão de mundo das acadêmicas feministas, ou seja, mulheres em alta graduação 

de educação formal e, por isso, predominantemente brancas e de classe alta. 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f60_f69.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm
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gênero como categoria, há pouca concordância sobre o que é ser mulher, e, desta 

forma, não seria possível constituir um sujeito que abranja tantas subjetividades, 

construídas por tantos discursos diferentes (BUTLER, 2015, p. 21). 

Butler questiona o feminismo das décadas de 1970 e 1980, analisando 

criticamente as estratégias do movimento e suas implicações, e mais especificamente 

como o discurso do feminismo, especialmente o jurídico – esfera onde se inclui a 

Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher – 

produz o sujeito mulher. Para ela, ao criar uma determinada ideia de mulher, o 

feminismo clássico de 2ª geração essencializa e constrange o próprio sujeito que 

pretende emancipar, e, por isso, toda tentativa de definir os sujeitos para libertá-los 

deve ser questionada. O conceito de mulher deve ser pensado como categoria, e não 

como sujeito: 

 

O sujeito é uma questão crucial para a política, e particularmente para a 

política feminista, pois os sujeitos jurídicos são invariavelmente 

produzidos por via de práticas de exclusão que não “aparecem", uma vez 

estabelecida a estrutura jurídica da política.  

(…) 

O poder jurídico “produz” inevitavelmente o que alega meramente 

representar; consequentemente, a política tem de se preocupar com essa 

função dual do poder: jurídica e produtiva. 

(…) 

A crítica feminista também deve compreender como a categoria das 

“mulheres”, o sujeito do feminismo, é produzida e reprimida pelas mesmas 

estruturas de poder por intermédio das quais se busca a emancipação. 

(BUTLER, 2015, p. 19-20) 

 

Como visto, a teoria formulada por Butler propõe uma desconstrução radical 

dos modelos anteriormente propostos e indica uma absoluta instabilidade do conceito 

de gênero, além de agregar o argumento de ser o sexo biológico uma também uma 

categoria cultural. E aqui a teoria de gênero de Judith Butler se encontra com as 

demandas por reconhecimento (especialmente jurídico) dos movimentos feministas de 

2ª geração: a busca da estabilidade binária, característica da concepção dos gêneros 

feminino/masculino como opostos, complementares, ou inversos, gera restrições ao 

próprio movimento feminista, pois estas categorias são forçosamente trabalhadas em 

um contexto de heterossexualidade compulsória (BUTLER, 2015, p. 11). Por criticar 

a tendência universalizante da estrutura, Butler não trabalha com a categoria 

“patriarcado”, tão mobilizada por movimentos feministas. Em sua crítica aos 

feminismos clássicos, ela afirma: 
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Em toda a especulação de Engels, do feminismo socialista e das posições 

feministas enraizadas na antropologia estruturalista, são muitos os esforços 

para localizar na história ou na cultura momentos ou estruturas que 

estabeleçam hierarquias de gênero. Busca-se isolar essas estruturas ou 

períodos-chave de maneira a repudiar as teorias reacionárias que 

naturalizam ou universalizam a subordinação das mulheres  

(…) 

Contudo, é preciso esclarecer se essas importantes críticas da hierarquia de 

gênero fazem ou não uso de pressuposições fictícias que implicam ideais 

normativos problemáticos. 

(…) 

Compreensivelmente, o esforço para localizar uma natureza sexuada antes 

da lei parece enraizar-se no projeto mais fundamental de se poder pensar 

que a lei patriarcal não é universalmente válida e determinante de tudo. 

Pois se o gênero construído é tudo que existe, parece não haver nada “fora" 

dele, nenhuma âncora epistemológico plantada em um “antes” pré-cultural, 

podendo servir como ponto de partida epistemológico alternativo para uma 

avaliação crítica das relações de gênero existentes. (2015, p. 73-76). 

 

A proposta de Butler, em grande medida, esvazia as teorias feministas e 

fortalece as teorias queer 47. Ao afirmar que o sujeito se constitui a todo tempo 48 em 

um processo inacabável, Butler procura estabelecer uma ruptura pós-estruturalista em 

relação às oposições binárias estruturais que subjugam ambiguidades (RODRIGUES, 

2005). Em se considerando que, na visão de Butler (2003) o gênero é um fenômeno 

inconstante e contextual, a tentativa de se adotar a categoria gênero em substituição à 

categoria mulher gera uma instabilidade política nesse sentido – e, aliás, é interessante 

notar que a Convenção internacional aqui em estudo tem por escopo eliminar a 

discriminação contra a mulher, e não a discriminação de gênero. E, se há pouca 

concordância sobre o que é ser mulher, como constituir um sujeito que abranja tantas 

subjetividades, construídas por tantos discursos diferentes? 

 

Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém 

é; o termo não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de 

gênero da “pessoa” transcendam a parafernália específica de seu gênero, 

mas porque o gênero nem sempre se constituiu de maneira coerente ou 

consistente nos diferentes contextos históricos, e porque o gênero 

estabelece interseções com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais 

e regionais de identidades discursivamente constituídas. Resulta que se 

tornou impossível separar a noção de “gênero” das intersecções política e 

culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida. (BUTLER, 

2003) 

                                                 
47 "Teoria queer" é o termo que designa essa corrente das teorias de gênero inaugurada por Butler, em 

que se sustenta a fluidez dos elementos que identificam os gêneros, que seriam, por sua vez, produtos 

socioculturais. 
48 Novamente em claro diálogo com o pensamento foucaultiano. As ideias de Foucault e Butler serão 

igualmente importantes para desconstruir o recorrente conceito de “sociedade patriarcal” que, sendo 

fundado em uma ideia binária de gênero e de uma relação de poder marcada por dominantes/dominados, 

mostra-se insuficiente para explicar a complexidade das assimetrias de poder entre homens e mulheres 

na pós-modernidade (BUTLER, 2003). 
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Assim, não é possível falar na categoria “a mulher”, ou “as mulheres”, nem 

tampouco “gênero feminino”, pois não se tratam de categorias estáveis. A tentativa de 

se obter estabilidade pela construção de um sujeito – notadamente quando isso se dá 

por um modelo jurídico-normativo – acarreta, a um só tempo, dois problemas: exclui 

quem não se enquadra no modelo de sujeito produzido pela norma, e obriga quem se 

enquadra a conviver com as limitações do modelo imposto pelo discurso hegemônico: 

 

Pode ser que o problema seja ainda mais sério. Seria a construção da 

categoria das mulheres como sujeito coerente estável uma regulação e 

reificação inconsciente das relações de gênero? E não seria essa reificação 

precisamente o contrário dos objetivos feministas? Em que medida a 

categoria das mulheres só alcança estabilidade e coerência no contexto da 

matriz heterossexual? (BUTLER, 2003) 

 

E como repensar o feminismo e os direitos da(s) mulher(es) a partir desta 

análise? Ou, nas próprias palavras de Judith Butler, “que possibilidades políticas são 

consequência de uma crítica radical das categorias de identidade?” (BUTLER, 2003) 

A partir dessa problematização, Judith Butler questiona se há necessidade de 

se fixar uma identidade para fins políticos, uma vez que, do contrário, sempre existirá 

o risco de politização da formação da identidade, o que essencializa e constrange o 

próprio sujeito que o movimento pretende emancipar. Em outras palavras, para ela, a 

tentativa de definir os sujeitos para libertá-los deve ser questionada, procurando-se 

novas formas de se fazer este tipo de política: 

 

Se a noção estável de gênero dá mostras de não mais servir como premissa 

básica da política feminista, talvez um novo tipo de política feminista seja 

agora desejável para contestar as próprias reificações do gênero e a 

identidade – isto é, uma política feminista que tome a construção variável 

da identidade como um pré-requisito metodológico e normativo, senão 

como um objetivo político. (BUTLER, 2003) 

 

Uma conclusão possível é pensar o quanto a pretensão de se universalizar os 

Direitos Humanos pode trazer o risco potencial de essencializar seus sujeitos de 

Direito, construindo estereótipos aos quais se garantirão a titularidade de tais direitos, 

enquanto excluem de seu pretenso âmbito de proteção os indivíduos inadequados ao 

modelo hegemônico eleito. E avançando um pouco além: se a mulher sujeito dos 

direitos previstos na Convenção corresponde a um determinado padrão hegemônico, é 

possível considerar este documento como um instrumento reprodutor e mantenedor 

exatamente de uma estrutura vigente de assimetria de poder entre homens e mulheres, 
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já que estas, como demonstrado, são permanentemente pensadas apenas em associação 

conjugal e/ou familiar com homens. 

  



90 

 

CAPÍTULO 3 - A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO DE DIREITO 

MULHER NO DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS 

HUMANOS 
 

 

Este capítulo pretende realizar uma abordagem investigativa a respeito da 

formação do arcabouço institucional e normativo internacional do sujeito de Direito 

mulher. 

Conforme abordado nos capítulos anteriores, o sujeito de Direito corresponde 

à noção ocidental de pessoa articulada com o Estado. Ou seja: é a pessoa que o Estado 

define por meio de normas e instituições que, ao produzirem o sujeito de Direito, 

conferem-lhe suas características. 

Portanto, é relevante examinar como se deu o percurso da construção do 

sujeito de Direito mulher no sistema global de proteção aos direitos humanos 49 

verificando a composição do contexto político de produção das normas jurídicas sobre 

os direitos humanos das mulheres e as respectivas agências e outros organismos da 

ONU responsáveis por sua efetivação. Considerando a perspectiva teórica adotada 

neste trabalho50, pela qual se procura observar a tensão existente entre o Direito como 

lugar de reconhecimento e, ao mesmo tempo, como expressão de um poder apto a 

construir sujeitos por meio de um discurso, propõe-se observar neste capítulo a 

constituição do sujeito de Direito mulher no sistema ONU, analisando dois pontos. Em 

primeiro lugar, o contexto histórico, cultural e social em que se dá o processo de 

formação institucional e normativa dos direitos das mulheres. Em seguida, o próprio 

texto da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher, que se tornou o texto orientador das políticas internacionais para os direitos 

das mulheres, com ênfase nos discursos que orientaram a produção da norma e no 

questionamento das reservas apresentadas pelos Estados-partes. 

A sistematização e análise dos dados sobre a formação desse aparato 

institucional e normativo tem por objetivo observar empiricamente a questão posta no 

capítulo teórico sobre o papel e os limites do Direito como agente de transformação 

                                                 
49 Para o recorte adotado neste trabalho, entende-se por plano internacional dito global o sistema ONU, 

composto pela articulação de suas agências e de sua estrutura normativa. 
50 Conforme capítulo anterior. 
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social: as estratégias de ampliação e universalização de direitos são eficazes em 

emancipar os sujeitos que constróem? 

 

 

3.1. Direitos Humanos das Mulheres: a gênese institucional 
 

 

São objeto de análise crítica a fundação dos órgãos internacionais de proteção 

aos direitos das mulheres51 e as conferências mundiais realizadas por estes órgãos, nas 

quais foram viabilizados os debates para produção de cartas de direitos. Identificam-

se quais os discursos hegemônicos em cada momento, desde as potências vencedoras 

da 2ª Guerra Mundial na fundação da ONU e da Comission on Status of Women, até 

a conjuntura atual de parcerias com grandes corporações 52  como estratégia de 

universalização dos Direitos Humanos das Mulheres. 

A análise será empreendida por meio da consulta a fontes as quais nomeio 

aqui “oficiais”, que descrevam a fundação das agências especializadas em direitos das 

mulheres e a elaboração de documentos de direitos. Estas fontes são os relatórios sobre 

a criação das agências e sobre a organização das conferências mundiais, bem como as 

Resoluções de fundação das instituições e as auto-descrições direcionadas ao público 

em geral nos sítios eletrônicos institucionais. Cabe notar que o uso da rede vem 

crescendo em relevância no contexto contemporâneo de criação desse sujeito de 

Direito que se pretende universalizar, conforme será abordado em tópico posterior. 

É preciso ressalvar que essas descrições das fontes oficiais correspondem à 

narrativa registrada como verdadeira sobre a construção destas instituições, ou seja, 

sem registros das disputas políticas, da multiplicidade de fatores envolvidos que 

levaram às escolhas de determinados temas em detrimento de outros, quais pessoas 

participaram e em que medida, que estratégias foram adotadas e por quais motivações. 

                                                 
51  Os órgãos e documentos analisados e respectivas siglas são: Comission on Status of Women 

(Comission on Status of Women), UN Women (UNW) e o Committee Convenção para Eliminação de 

Todas as formas de Discriminação contra a Mulher. Optou-se por manter os nomes originais em inglês 

por ser esta a nomenclatura utilizada na maioria dos sítios eletrônicos contemporâneos, que são 

disponibilizados exclusivamente em língua inglesa, salvo poucas exceções como o Brasil (que tem o 

site ONU Mulheres) e outros latino-americanos. A Convenção para Eliminação de Todas as formas de 

Discriminação contra a Mulher (Convention for Elimination of All forms of Discrimination Against 

Women), por ser o objeto de estudo central desta tese, será analisada em tópico próprio. 
52 Como aquelas observadas entre a UN Women e empresas transnacionais, governos e órgãos como 

comitê olímpico, conforme será comentado. 
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Procurei examinar esses fatores circunstanciais pela análise da conjuntura histórica e 

política do momento da produção dessas fontes. Nem tudo pode ser levantado na 

realização de uma pesquisa, pois muito se perde no curso da História - e, no limite, o 

esgarçamento do tecido das relações estabelecidas para se construir uma 

macroestrutura permitiria esmiuçar até mesmo as interações intersubjetivas daqueles 

que participaram de cada debate, ou à investigação biográfica de cada pessoa que foi 

ator de um processo histórico e, a considerar o impacto da dimensão psíquica 

individual na realidade social na forma pensada por Axel Honneth53, é certo que 

muitos elementos relevantes seriam evidenciados em um exame dessa profundidade. 

Porém, toda escolha - inclusive as de recorte de pesquisa - implica renúncias. E, para 

os fins propostos no âmbito desta tese, que é de examinar como se constituiu o sujeito 

de Direito mulher no Direito Internacional dos Direitos Humanos, parece ser razoável 

que o zoom-in na observação do objeto se detenha no conteúdo da produção 

documental das instituições a respeito de sua própria trajetória, considerado em relação 

aos elementos políticos, sociais e culturais de sem tempo. De toda forma, é relevante 

consignar que não se tomam os fatos descritos nas fontes documentais consultadas 

como um registro neutro e absoluto da verdade, mas sim como a versão oferecida pelo 

agente responsável por sua produção, o que permite avaliar quais foram os elementos 

selecionados por essa voz do poder para se auto-descrever e caracterizar. A pesquisa 

de documentos imprescinde desse olhar crítico dirigido a quem os produziu, que 

elementos escolheu para registrar e que outros preferiu descartar, sob pena de assumir 

como objetivamente verdadeiros os acontecimentos na forma como colocados por um 

dentre tantos atores envolvidos em um processo histórico. 

Foram utilizados para consulta os sítios eletrônicos da United Nations Treaty 

Collection54, do Alto Comissariado da ONU sobre Direitos Humanos, que desde 2008 

hospeda as informações sobre o Comitê Convenção para Eliminação de Todas as 

formas de Discriminação contra a Mulher55, e da UN Women56, que, atualmente57, 

reúne praticamente todo o material a respeito dos órgãos e agências do sistema ONU 

relacionado aos direitos das mulheres e de suas atividades atuais. Esse site foi a 

                                                 
53 Vide capítulo teórico. 
54 https://treaties.un.org/Home.aspx?lang=en 
55 http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx 
56 http://www.unwomen.org/en 
57 Este capítulo foi elaborado entre abril e maio de 2016. 
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principal fonte de consulta de documentos e também ele próprio objeto de observação 

como será descrito em tópico posterior. 

Uma característica recorrente nas fontes consultadas é a indicação de abertura 

(ao menos formalmente) à participação da sociedade civil por meio de representantes 

de organizações não-governamentais, desde os primórdios da Comission on Status of 

Women nos anos 1950 até as parcerias estabelecidas pela UN Women com instituições 

governamentais, não-governamentais e privadas, as quais se agregam atualmente 

personalidades da indústria cultural como “embaixadores da boa-vontade” e empresas 

multinacionais como financiadoras. Ainda, a voz dos "experts independentes”, estudos 

e levantamentos de dados são também elementos muito mobilizados para fundamentar 

a adoção de normas. 

Conforme será abordado mais detidamente, é possível, a partir da pesquisa 

empreendida, identificar momentos históricos marcantes nessa construção 

institucional, razão pela qual os dados comentados foram sistematizados em quatro 

períodos distintos: primeiro, uma fase pré- Declaração Universal de 1948, em que a 

colocação dos direitos das mulheres em pauta era feita de forma a incluí-los na 

demanda geral de universalização pós-Holocausto, resumindo-se à inclusão de 

expressões como “sem distinção de sexo”, ou “igualdade entre homens e mulheres” a 

outros parâmetros como “sem distinção de língua, religião, origem etc”. Um segundo 

período pode ser identificado entre a aprovação da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos em 1948 e 1975, declarado Ano Internacional da Mulher, período no qual, 

na esteira do crescimento do movimento feminista de 2ª onda, evidencia-se o 

reconhecimento de vulnerabilidades específicas (direitos políticos, nacionalidade da 

mulher independente da nacionalidade do marido, vedação ao casamento forçado) que 

vão gerar os primeiros documentos prevendo tais direitos, sem que se reconheça, 

contudo, um sujeito de Direito a partir de especificidades identificadas nestas 

vulnerabilidades. Concomitantemente, importantes transformações políticas 

decorrentes do processo de descolonização dos países da África e da Ásia trarão novos 

integrantes para a ONU, países-membros de tradições culturais distantes dos valores 

ocidentais institucionalizados nesse novo âmbito do Direito Internacional, e que 

ingressaram na ONU por adesão à Declaração de 1948, sem, contudo, participar dos 

debates para sua elaboração. A Conferência Mundial das Mulheres (Cidade do 

México, 1975), na qual se intensificam os esforços para produção da Convenção para 

Eliminação de Todas as formas de Discriminação contra a Mulher (que entraria em 
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vigor quatro anos depois) marca o início de um terceiro período, quando ocorrem 

outras conferências mundiais sobre as mulheres (em Copenhague, Dinamarca em 

1980, e Nairóbi, Quênia, em 1985) e emerge a preocupação com o desenvolvimento 

econômico no discurso institucional sobre o reconhecimento dos direitos das 

mulheres, elemento que, se fortalece no final do século XX com a Conferência de 

Beijing (1995) e a elaboração da respectiva plataforma de direitos. O quarto período 

identificado tem como marcador a Conferência de Beijing e segue até a 1ª década do 

século XXI, em que se observa a persistência do discurso do desenvolvimento 

econômico (ainda que com algumas adaptações), associado à disseminação de 

informação on line como instrumento de universalização de direitos (e de valores 

culturais). 

 

 

3.1.1. Contextos e discursos: compreendendo o mundo em que foram produzidas 

as normas internacionais dos direitos humanos das mulheres 

 

 

Toda norma é fruto de seu tempo. Não obstante a ficção de neutralidade e 

descolamento de seu conteúdo relativamente à realidade social em que é produzida, 

normas jurídicas são feitas por seres humanos que vivenciam situações concretas, e 

mais, que estão no exercício de um poder institucionalizado e hegemônico. Uma 

hipótese importante a levantar para a pergunta central desta tese - o papel e os limites 

do Direito como agente de transformação social no campo da desigualdade de gênero 

- é que o discurso predominante nos contextos em que as normas sobre direitos das 

mulheres foram produzidas estava direcionado a fatores externos à questão da 

emancipação das mulheres e seu reconhecimento como sujeito de Direito. Hipótese 

que levanta a possibilidade de a luta pela igualdade de gênero no plano do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos estar sendo mobilizada desde século passado 

como um capital moral, ou seja, um recurso simbólico que agrega valor a uma 

determinada atuação política, dando-lhe aparência de maior legitimidade e justiça, mas 

que, de fato, não atinge os objetivos expressos de assegurar a igualdade de gênero. 

Vale tomar como exemplos iniciais a fundação da ONU, em que era importante 

demandar a igualdade entre os sexos (ainda não se falava em gêneros) porque isso se 

incluía na ideia de universalidade (pensada aqui como resposta às políticas de 
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extermínio empreendidas durante a 2ª Guerra Mundial) e porque se afirmava que as 

mulheres teriam um papel importante na reconstrução do mundo e na cooperação para 

a paz. Depois, com a entrada dos países africanos na ONU, torna-se importante dar 

iguais oportunidades de trabalho e incremento de renda às mulheres, pois, do contrário, 

não seria possível o desenvolvimento econômico do (então chamado) Terceiro Mundo. 

A emancipação e o reconhecimento das mulheres como sujeito de Direito ainda não 

tenham foram apresentados como objetivos expressos que se justifiquem por si só no 

universo dos Direitos Humanos.  

 

 

3.1.1 1. O contexto de 1945 a 1948 

 

 

O contexto do pós - 2ª Guerra Mundial, com as múltiplas violações 

perpetradas pela Alemanha nazista (que elaborou normas fundamentadas em ideologia 

racista pretensamente científica, e determinou legalmente a perseguição dos cidadãos 

não arianos) e a bomba atômica jogada contra populações civis japonesas (cujos 

efeitos de seu alto poder de destruição ultrapassaram em muitas gerações além 

daquelas atingidas pelo ataque) é comumente apontado como uma ruptura com todos 

os antecedentes de direitos fundamentais que vinham se construindo desde o século 

XVIII no Ocidente. Esses fatos históricos representaram a total negação do valor inato 

do indivíduo, e levaram ao questionamento da possível evitabilidade de uma situação 

como essa pela previsão de proteção supranacional aos indivíduos que se vissem 

desprotegidos pelo ordenamento jurídico de seus próprios países (como os judeus na 

Alemanha), ou por uma limitação ao uso da força contra populações não envolvidas 

no conflito armado (caso dos civis japoneses atacados em Hiroshima e Nagasaki). Esse 

questionamento fomenta o ambiente político para a criação de sistemas internacionais 

de proteção aos direitos humanos, articulando órgãos e instituições nas esferas 

nacional e internacional, a possibilitar a demanda jurídica internacional no caso de 

violação de direitos humanos. 

No âmbito global, a Organização das Nações Unidas é fundada em 1945 com 

a promulgação da Carta das Nações Unidas58. O discurso político vigente - inclusive 

                                                 
58 Também conhecida como Carta de São Francisco, estabelece a organização da ONU. 
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manifestado no próprio texto da Carta - centralizava-se na necessidade de reconstrução 

do mundo devastado pela guerra (o que já é indicativo do que se considera como 

“mundo”, tendo em conta que a 2ª Guerra atingiu preferencialmente os países 

europeus) e de cooperação internacional pela paz. A universalização dos direitos, 

embora pensada a partir da ocorrência do Holocausto e da negação do status de pessoa 

aos judeus e outros não arianos, é positivada de forma ampla, repudiando textualmente 

todo o tipo de discriminação, o que incluía a discriminação entre os sexos 59. 

Já nesses primórdios da construção do arcabouço institucional relativo aos 

direitos das mulheres, o sistema ONU parece fazer uso da imagem de personalidades 

marcantes, cujas biografias são mobilizadas politicamente para dar um “rosto" às 

medidas políticas “abstratas”. Uma personagem mostrada como marcante do período 

é Eleanor Roosevelt, 1ª Dama dos Estados Unidos da América durante os dois 

mandatos consecutivos de Franklin D. Roosevelt, presidente norte-americano entre 

1933 e 1945, abrangendo o período da Grande Depressão e da 2ª Guerra Mundial. A 

figura de Franklin Roosevelt é recorrentemente associada à tentativa de recuperação 

da economia norte-americana por meio do New Deal após a 1ª Guerra Mundial60 e à 

vitória dos Aliados na 2ª Guerra Mundial61, e é válido descrever este político como o 

personagem histórico representativo do homem responsável pela política que moldou 

o Ocidente no pós-guerra, com o liberalismo econômico e o êxito dos valores 

socioculturais que orientaram toda uma política, inclusive na idealização da ONU. A 

figura de Eleanor Roosevelt é construída na "narrativa mítica" da história política 

norte-americana como “A Primeira-Dama do Mundo”62, e por isso não é irrelevante 

                                                 
59As quatro únicas mulheres entre os 160 representantes dos signatários da Carta de São Francisco, 

Minerva Bernardino (República Dominicana), Virgina Gildersleeve (EUA), Bertha Luz (Brasil) e Wu 

Yi-Fang (China) são indicadas oficialmente como as responsáveis por fazer constar a igualdade de 

direitos entre homens e mulheres no preâmbulo da Carta e em outros dispositivos do documento 

relativos às várias formas de discriminação a que a ONU se propunha a combater. 
60  Eric Hobsbawn, em Era dos Extremos, aponta que a promessa econômica do New Deal não 

correspondeu totalmente às expectativas (p. 105), mas observa que a conjuntura da Grande Depressão 

dos anos 1930  foi um fator importante na construção da figura de Roosevelt como um presidente “forte 

e popular”, (HOBSBAWN, 1994, p. 153), visto como responsável pela derrota do fascismo 

(HOBSBAWN, 1994, p. 155), e por isso simboliza o fortalecimento de uma ideia de “nação" norte-

americana, que irá se firmar no pós-2ª Guerra Mundial. 
61 Vale mencionar, a título de ilustração, a descrição oficial de Roosevelt na página da Casa Branca: 

"Assuming the Presidency at the depth of the Great Depression, Franklin D. Roosevelt helped the 

American people regain faith in themselves. He brought hope as he promised prompt, vigorous action, 

and asserted in his Inaugural Address, 'the only thing we have to fear is fear itself'." Disponível em: 

https://www.whitehouse.gov/1600/presidents/franklindroosevelt . Acesso em abril de 2016. 
62 Sua minibiografia disponibilizada na página da Casa Branca a descreve como "A shy, awkward child, 

starved for recognition and love, Eleanor Roosevelt grew into a woman with great sensitivity to the 
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que, após a morte de seu marido, tenha sido ela a escolhida como porta-voz dos 

Estados Unidos na formação da ONU, e com ativa participação no incipiente processo 

de reconhecimento das mulheres como sujeitos de Direito com sua carta aberta para 

“as mulheres do mundo” nas reuniões inaugurais da Assembleia Geral da ONU 

(Londres, fevereiro de 1946): 

 

“Para tal finalidade, chamamos os Governos do mundo a encorajar 

mulheres em toda parte a se tornarem parte ativa em assuntos nacionais e 

internacionais, e as mulheres conscientes de suas oportunidades que tomem 

a frente e compartilhem seu trabalho de paz e reconstrução como fizeram 

na guerra e na resistência.” 63 

 

Esta carta aberta (em que se evidencia o fim do conflito armado como uma 

questão recente vocalizada pelas figuras de poder dos governos dos países que 

venceram a guerra) é apontada como a pedra fundamental que antecedeu em poucos 

dias a criação da Comission on Status of Women64. Esta foi criada primeiro como 

subcomissão subordinada à Comissão de Direitos Humanos65, mas logo depois alçada 

à posição de comissão independente, o que teria sido obtido por pressão de delegadas 

e representantes da sociedade civil que participavam por meio de ONGs. A 1ª 

presidente da Sub-Comissão, Bodil Begtrup (Dinamarca) também requereu ao 

Conselho Econômico e Social66 o status de comissão independente: 

 

Os problemas das mulheres são agora, pela primeira vez na história, 

estudados internacionalmente com a devida importância social. E, na 

opinião desta Sub-Comissão de especialistas nessa área, seria uma tragédia 

estragar esta oportunidade única confundindo a vontade e os fatos. 

Algumas situações podem ser modificadas por lei, educação e opinião 

                                                 
underprivileged of all creeds, races, and nations. Her constant work to improve their lot made her one 

of the most loved--and for some years one of the most revered--women of her generation". Disponível  

em: https://www.whitehouse.gov/1600/first-ladies/eleanorroosevelt . Acesso em abril de 2016. 
63 No original: "To this end, we call on the Governments of the world to encourage women everywhere 

to take a more active part in national and international affairs, and on women who are conscious of their 

opportunities to come forward and share in the work of peace and reconstruction as they did in war and 

resistance.” Tradução livre da autora. 
64  Para analisar a criação da Comission on Status of Women foram selecionados os seguintes 

documentos: The United Nations Blue Book Series, Volume VI: The United Nations and The 

Advancement of Women - 1945-1996, edição fora de catálogo (os excertos utilizados nesta pesquisa 

estão disponíveis em versão digitalizada: http://ask.un.org/faq/14579 ) e o e o texto Short History of the 

Commission on the Status of Women, disponível em: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/CSW60YRS/CSWbriefhistory.pdf . Acessos em abril de 2016. 
65 Atual Conselho de Direitos Humanos da ONU, criado em 15 de março de 2006 pela Resolução 60/251 

da Assembleia Geral. Disponível em: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf . Acesso em maio de 

2016. 
66 Órgão coordenador do trabalho econômico e social da ONU. 
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pública, e parece ter chegado o momento para felizes mudanças nas 

condições das mulheres ao redor do mundo. 67 

 

Esta parece ser a primeira referência à importância da voz dos especialistas 

no tema do status das mulheres para justificar a adoção de determinada política 

institucional. Em 21 de junho de 1946 a subcomissão se torna formalmente a 

Comission on Status of Women, com atribuição de "elaborar recomendações e 

relatórios para o Conselho Econômico e Social para promover os direitos das mulheres 

nos campos político, econômico, cívico, social e educacional”.  

Sua composição consistiu então em 15 membros das Nações Unidas 

selecionados pelo Conselho Econômico e Social, a partir de consulta feita pelo 

Secretário-Geral aos governos, posteriormente confirmada pelo Conselho, para que 

fosse assegurado “um balanço na representação nos vários campos abrangidos pela 

Comissão”68. A 1ª sessão da Comission on Status of Women ocorreu em fevereiro de 

1947 em Lake Success (Estado de Nova York)69 , quando foram declarados seus 

princípios orientadores: 

 

"Elevar a condição das mulheres à igualdade com os homens em todos os 

campos, independentemente de nacionalidade, raça, língua ou religião, e 

eliminar toda a a discriminação contra mulheres nas disposições da lei 

estatutária, em máximas legais ou regras, ou na interpretação do direito 

consuetudinário”.70 

                                                 
67 No original: “Women’s problems have now for the first time in history to be studied internationally 

as such and to be given the social importance they ought to have. And it would be, in the opinion of this 

Sub-Commission of experts in this field, a tragedy to spoil this unique opportunity by confusing the 

wish and the facts. Some situations can be changed by laws, education, and public opinion, and the time 

seems to have come for happy changes in conditions of women all over the world”. Tradução livre da 

autora.   
68 Resolução adotada em 21 de junho de 1946 (E/90 e E/84, parágrafo 6), conforme publicação no Jornal 

do Conselho Econômico e Social. 
69 Suas 15 representantes governamentais eram mulheres e, desde então, manteve-se a maioria de 

delegadas mulheres: Jessie Mary Grey Street (Austrália), Evdokia Uralova (Bielorrúsia, então 

integrante da URSS), Way Sung New (China), Graciela Morales F. de Echeverria (Costa Rica), Bodil 

Begtrup (Dinamarca), Marie Helene Lefaucheux (França), Sara Basterrechea Ramirez (Guatemala), 

Shareefah Hamid Ali (Índia), Amalia C. de Castillo Ledon (México), Alice Kandalft Cosma (Síria), 

Mihri Pektas (Turquia), Elizavieta Alekseevna Popova (URSS), Mary Sutherland (Reino Unido), 

Dorothy Kenyon (EUA) e Isabel de Urdaneta (Venezuela). Verifica-se que, não obstante a diversidade 

de países e continentes, todos fizeram parte ou se posicionaram favoravelmente aos Aliados na 2ª Guerra 

Mundial. Além disso, é razoável supor que tal diversidade diga respeito mais à ideia de universalização 

dos princípios então enunciados do que ao posterior status conferido ao multiculturalismo de valor a ser 

perseguido. Percebe-se a manutenção da ideologia de preservação de uma humanidade universal, pois 

ainda ressonava a questão do holocausto e da manutenção da paz como prioridades.  
70 No original: “to raise the status of women, irrespective of nationality, race, language or religion, to 

equality with men in all fields of human enterprise, and to eliminate all discrimination against women 

in the provisions of statutory law, in legal maxims or rules, or in interpretation of customary law “. 

Tradução livre da autora. 



99 

 

 

Essa narrativa de fundação também registra que, desde esses primeiros 

tempos, a Comission on Status of Women se abriu à participação da sociedade civil por 

meio de relacionamento próximo com Organizações Não-Governamentais71, e que, 

desde então muitas organizações de mulheres de status consultivo do Conselho 

Econômico e Social são convidadas a participar como observadores. Consta também 

dos registros dessa época a proximidade da Comission on Status of Women com outros 

setores da ONU, como por exemplo a Comissão de Direitos Humanos, o que se 

constata dos convites para a presidente da Comission on Status of Women comparecer 

a comparecer nas sessões para participar da finalização da redação de cartas de direitos. 

Essas atividades iniciais se dão em período anterior à publicação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, considerada o marco jurídico do 

paradigma do Direito Internacional dos Direitos Humanos no pós-2ª Guerra Mundial. 

Em Short Story of Comission on Status of Women é relatada a participação ativa das 

mulheres membros da Comissão na elaboração da Declaração Universal, revisando os 

artigos enviados a elas para comentários e inserindo no texto uma linguagem que 

adotasse uma perspectiva de gênero 72 , em alternativa à redação originalmente 

proposta, que conteria referências a "homens" como um sinônimo para a humanidade, 

além de frases como "os homens são irmãos." Registra-se no texto analisado que, 

apesar das resistências opostas por membros da Comissão de Direitos Humanos, as 

participantes foram exitosas em introduzir uma "nova linguagem, mais inclusiva, uma 

conquista verdadeiramente inovadora quando colocada em uma perspectiva 

histórica”73. 

 

 

  

                                                 
71 Segundo registrado em Short Story of Commission on Status of Women, entre 30 e 50 organizações 

compareceram às sessões da Comission on Status of Women nos anos 1950.  
72 É interessante que o texto Short Story of Comission on Status of Women, datado de 1996, trate deste 

ponto como uma questão "sensível ao gênero” (gender-sensitive), pois como verificado em capítulo 

anterior, o termo “gênero" ainda não havia sido incorporado à militância feminista nos anos 1950. 
73 No original: “(…) but succeeded in introducing new, more inclusive language —a truly ground-

breaking achievement when put in a historical perspective.”Tradução livre da autora. 
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3.1.1.2. O contexto de 1948 a 1975 

 

 

Esse 2º período da construção do arcabouço institucional e normativo dos 

direitos humanos das mulheres tem como marcos inicial e final a publicação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 e a 1ª Conferência Internacional 

da Mulher, realizada no México em 1975. A época é marcada pelo nascimento e 

fortalecimento do movimento feminista de 2ª geração e de uma significativa 

reorganização da estrutura social do Ocidente com a revolução sexual e dos costumes, 

que alterará a um só tempo a vida privada e o espaço público, com transformações 

determinantes para a realidade das mulheres. No plano da política internacional, 

destaca-se o processo de descolonização da África e entrada desses países na ONU, o 

que também irá impactar a produção normativa internacional de direitos humanos e de 

direitos das mulheres. 

Em 1948 é adotada e proclamada a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos74, aprovada por votação unânime de 48 Estados (tendo havido, todavia, 8 

abstenções) e contemplando os direitos civis e políticos (artigos 3º ao 21) e 

econômicos, sociais e culturais (artigos 22 ao 28) sob uma perspectiva de 

indivisibilidade, interdependência e universalidade, como já sinalizava a Carta de São 

Francisco. 

Entre 1946 e 1962, a fala da sociedade civil volta a ganhar importância 

quando a Comission on Status of Women passa a elaborar diretrizes para promover os 

direitos das mulheres e a igualdade, demandando fundamentação em análises e dados 

empíricos para dar início à codificação dos direitos das mulheres a partir da verificação 

da extensão da discriminação contra mulheres não só na lei, mas também na prática. 

A participação da sociedade civil se dará, a partir de então, com a realização de estudos 

e questionários propostos pela Comission on Status of Women que, juntamente com 

informações produzidas por ONGs e outras agências da ONU, comporão um 

“detalhado quadro político legal de país a país que se tornou a base para a redação de 

instrumentos de direitos humanos”75. 

                                                 
74 Resolução nº 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas. 
75 No original: "These fact-finding efforts produced a detailed, country-by- country picture of the 

political and legal status of women, which over time became the basis for drafting human right 

instruments”. Tradução livre da autora. 
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Essa perspectiva observada a partir de dados empíricos produzidos por 

especialistas permite deduzir que a demanda por igualdade de direitos perante a lei, 

correspondente aos direitos de 1ª geração e de presença predominante na elaboração 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, passa a dar lugar à demanda 

por igualdade material - ou  “igualdade na prática”, nos termos exatos usados na 

narrativa oficial, o que seria cada vez mais colocado como prioridade a alcançar nas 

décadas seguintes por meio do estabelecimento de políticas elaboradas com base em 

levantamento de dados. 

Contudo, isso não significa que a igualdade perante a lei já estivesse 

plenamente assegurada dentre os países-membros da ONU: em 1945, apenas 25 dos 

51 Estados-Membros fundadores asseguravam o direito de voto 76 . Em 1950 foi 

apresentado relatório à Comission on Status of Women sobre a discriminação contra 

mulheres no campo dos direitos políticos, na qual se constatou em que em 22 países 

as mulheres ainda não tinham igualdade política, e, em alguns destes, tinham o direito 

ao voto previsto em lei, mas não exercido na prática. 

A partir desse quadro legal levantado nos estudos propostos pela Comission 

on Status of Women foram identificados os principais direitos violados no 

entendimento da ONU, o que irá orientar a elaboração dos primeiros tratados 

internacionais sobre direitos das mulheres. Assim foi elaborada a Convencão dos 

Direitos Políticos das Mulheres (1952), a primeira pensada a partir de violações 

específicas. Ainda no decorrer da década de 1950, a Comission on Status of Women 

voltou suas atenções para a questão da desigualdade no casamento, também 

identificada em relatório da ONU, decorrente das diferentes legislações dos Estados-

Membros sobre residência da família, casamento e divórcio77. A Convenção sobre a 

Nacionalidade das Mulheres Casadas (adotada em 29 de janeiro de 1957) diz respeito 

ao direito das mulheres de escolher o ordenamento jurídico ao qual se submeterá, 

independentemente da nacionalidade de seu marido. Refere-se diretamente, portanto, 

ao reconhecimento como sujeito de Direito e a qual Estado aquela pessoa será 

                                                 
76 Conforme Comission on Status of Women Brief History, p. 5. 
77 Conforme será analisado em detalhes no capítulo dedicado à Convenção para Eliminação de Todas 

as formas de Discriminação contra a Mulher, o casamento parece ser a instituição social que 

corresponde ao maior obstáculo para reconhecimento das mulheres como sujeitos autônomos, tanto que 

há três convenções específicas a respeito, e o artigo mais reservado da Convenção para Eliminação de 

Todas as formas de Discriminação contra a Mulher é o 16, relativo à igualdade de direitos entre 

mulheres e homens no casamento. É um forte indicativo da relevância da articulação da vida privada e 

o espaço público para o reconhecimento das mulheres como sujeito de Direito, especialmente em uma 

estrutura sociocultural heteronormativa e monogâmica. 
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articulada como tal. A previsão normativa nesse sentido é relevante, uma vez que, 

quando o casamento determina a perda ou aquisição compulsórias de nacionalidade 

para a mulher, isso retira dela a característica de ser um sujeito de Direito independente 

do marido. 

Não obstante a importância de se desvincular o direito das mulheres à 

nacionalidade de seu casamento, vale observar que nesse período ainda vigia o regime 

do neocolonialismo, tanto que há referência na Convenção sobre como os países 

signatários deveriam proceder em relação a estender ou não a Convenção às suas 

colônias: 

 

Artigo 7 

1. A presente Convenção aplica-se a todos os territórios que não 

tenham auto-governo, protetorados, e outros territórios não metropolitanos 

coloniais assim considerados para as relações internacionais pelos quais 

qualquer Estado-parte seja responsável; o Estado-parte interessado deverá, 

sem prejuízo do disposto no n.º 2 do presente artigo, no momento da 

assinatura, ratificação ou adesão, declarar para quais territórios não 

metropolitanos a Convenção se aplicará ipso facto, como resultado de tal 

assinatura, ratificação ou adesão.78 

 

A observação é relevante porque até hoje o fluxo migratório de pessoas 

nativas das ex-colônias africanas para os países europeus (ou mesmo de Porto Rico 

para os EUA, entre outros eixos) e a integração dessas pessoas via naturalização e 

outros processos de reconhecimento de cidadania são um tema turbulento no campo 

das relações internacionais. Logo, por força da Convenção em comento, uma mulher 

vinda de um país colônia que emigrasse para uma metrópole não poderia se tornar 

automaticamente nacional daquele país pelo casamento com um homem nascido na 

metrópole colonizadora, devendo passar pelo processo de naturalização. Não se 

pretende neste trabalho investigar em detalhes este contexto para problematizar com 

mais dados a hipótese aqui formulada, mas não é descabido pensar que o direito das 

mulheres à nacionalidade possa ter sido mobilizado como forma de dificultar a entrada 

de imigrantes. 

Em 1962 é adotada a Convenção sobre o Consentimento para o Casamento, 

Idade mínima para o Casamento e Registro de Casamentos. Embora esta convenção 

                                                 
78 No original:  

Article 7.  

1. The present Convention shall apply to all non-self-governing, trust, colonial and other non-

metropolitan territories for the international relations of which any Contracting State is responsible; 

the Contracting State concerned shall, subject to the provisions of paragraph 2 of the present article, 

at the time of signature, ratification or accession declare the non-metropolitan territory or territories 

to which the Convention shall apply ipso facto as a result of such signature, ratification or accession. 
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estabeleça o direito à liberdade de escolha do cônjuge tanto para mulheres quanto para 

homens, seu foco principal é nos noivados de meninas com idade inferior à puberdade. 

Não se pode desprezar que, contemporaneamente a este tratado, nascia a “cultura 

jovem” (HOSBAWN, 1994, p. 317), que irá nas décadas seguintes propagar-se por 

parte significativa do globo terrestre formando uma hegemonia cultural sem 

precedentes, em que o adolescente/jovem é pela primeira vez um "ator consciente de 

si mesmo” (HOSBAWN, 1994, p. 318), que atribui a si a liberdade de escolha - o que 

no contexto do capitalismo pós 2ª Guerra Mundial significa, em grande medida, 

liberdade para consumir. Evidentemente não se pretende aqui fazer qualquer tipo de 

defesa ao casamento infantil, especialmente em se considerando que se trata de 

fenômeno social com potencial de violar, a um só tempo, direitos fundamentais da 

infância e de mulheres, mas é imprescindível observar que as transformações culturais 

então em curso podem ter tido impactos políticos importantes nesse sentido. 

É preciso ressaltar, ainda, que, embora essas primeiras convenções tenham 

tido o mérito de identificar e pretender combater vulnerabilidades específicas e 

violações de determinados direitos, seus textos não reconheceram a mulher como um 

sujeito de Direito específico. 

Igualmente importante observar que, no período entre o final da década de 

1950 e o início da década de 1980, retratado neste tópico, 78 países (principalmente 

da África, Ásia e Caribe) se somam aos 51 fundadores originais da ONU após 

declararem sua independência no processo de descolonização79. A narrativa oficial 

                                                 
79  São eles e suas respectivas datas de ingresso na ONU, que são contemporâneas às datas de 

independência: 

 Angola (1º de dezembro de 1976), Argélia (8 de outubro de 1962), Bahamas (18 de setembro de 1973), 

Bangladesh (17 de setembro de 1974), Barbados (9 de dezembro de 1966), Barein (21 de setembro de 

1971), Benim (20 de setembro de 1960), Botsuana (17 de outubro de 1966), Brunei (21 de setembro de 

1984), Burkina Faso (20 de setembro de 1960), Burundi (18 de setembro de 1962) Cabo Verde (16 de 

setembro de 1975), Camarões (20 de setembro de 1960), Cambodja (14 de dezembro de 1955), Catar 

(21 de setembro de 1971), Chade (20 de setembro de 1960), Cingapura (21 de setembro de 1965), 

Comores (12 de novembro de 1975), Congo (20 de setembro de 1960), Costa do Marfim (20 de setembro 

de 1960), Djibuti (20 de setembro de 1977), Dominica (18 de dezembro de 1978), Emirados Árabes 

Unidos (9 de dezembro de 1971), Fiji (13 de outubro de 1970), Gabão (20 de setembro de 1960), Gâmbia 

(21 de setembro de 1965),Gana (8 de março de 1957), Guiana (20 de setembro de 1966), Guiné (12 de 

dezembro de 1958), Guiné-Bissau (17 de setembro de 1974),Guiné-Equatorial (12 de novembro de 

1968), lhas Salomão (19 de setembro de 1978), Indonésia (28 de setembro de 1950), Jamaica (18 de 

setembro de 1962), Kuait (14 de maio de 1963), Laos (14 de dezembro de 1955), Lesoto (17 de outubro 

de 1966), Líbia (14 de dezembro de 1955), Madagascar (20 de setembro de 1960), Malásia (17 de 

setembro de 1957), Malauí (1º de dezembro de 1964), Maldivas (21 de setembro de 1965), Mali (28 de 

setembro de 1960), Malta (1º de dezembro de 1964), Marrocos (12 de novembro de 1956), Maurício 

(24 de abril de 1968), Mauritânia (27 de outubro de 1961), Moçambique (16 de setembro de 1975), 

Mianmar (19 de abril de 1948), Níger (20 de setembro de 1960), Nigéria (7 de outubro de 1960), Omã 
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identifica o impacto do processo de descolonização na ONU e nos direitos das 

mulheres nos seguintes termos:  

 

Os anos 1960 e 1970 foram uma época de profunda mudança nas Nações 

Unidas, cujos membros começaram a se expandir dramaticamente com a 

emergência de novas nações independentes. A Organização começou a 

ampliar seu foco para incluir as preocupações dos países em 

desenvolvimento.”80 (destaque meu). 

 

Essa conjuntura é sintomática da contradição que acompanha os Direitos 

Humanos desde os primeiros momentos de sua “invenção"81: se no século XVIII as 

declarações de direitos conviveram com a América escravagista, no século XIX com 

o agravamento da desigualdade social trazida pela Revolução Industrial, e na 1ª metade 

do século XX com crimes de guerra, as primeiras décadas de existência da ONU 

contarão com a fundação de uma organização voltada para a paz e promoção dos 

direitos humanos empreendida por potências mundiais que ainda tiveram colônias até 

ao menos década de 1960. 

Esse é o momento em que outras culturas fundamentalmente diferentes da 

ocidental passem a integrar a arena de debates do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. Ao mesmo tempo, a narrativa oficial de Short Story of Comission on Status 

of Women aponta expressamente uma maior atenção à discriminação contra mulheres 

a partir do florescimento dos movimentos feministas de 2ª geração (aqui nomeados 

como “movimento internacional de mulheres”): 

                                                 
(7 de outubro de 1971), Papua Nova Guiné (10 de outubro de 1975), Paquistão (30 de setembro de 

1947), Quênia (16 de dezembro de 1963), República Centro-Africana ( 20 de setembro de 1960), 

República Democrática do Congo (3 de setembro de 1960, Ruanda (18 de setembro de 1962), Samoa 

(15 de dezembro de 1976), Santa Lúcia (18 de setembro de 1979), São Cristóvão e Névis (23 de 

setembro de 1983), São Tomé e Príncipe (16 de setembro de 1975), Senegal (28 de setembro de 1960), 

Serra Leoa (27 de setembro de 1961), Seicheles (21 de setembro de 1976), Somália (20 de setembro de 

1960), Sri Lanka (14 de dezembro de 1955), Suazilândia (24 de setembro de 1968), Sudão (12 de 

novembro de 1956), Suriname (4 de dezembro de 1975), Tanzânia (14 de dezembro de 1961), Togo (20 

de setembro de 1960), Trinidad e Tobago (18 de setembro de 1962), Tunísia (12 de novembro de 1956), 

Uganda (25 de outubro de 1962), Vietnã (20 de setembro de 1977), Zâmbia (1º de dezembro de 1964), 

Zimbábue (25 de agosto de 1980). 

Disponível em: ONU Brasil https://nacoesunidas.org/conheca/paises-membros/#paisesMembros3 . 

Acesso em abril de 2016 
80 No original: "The 1960s and 1970s were a time of profound change in the United Nations, whose 

membership had begun to expand dramatically with the emergence of newly independent nations. The 

Organization began widening its focus to include the concerns of developing nations.“ Tradução livre 

da autora. 
81 Sobre as contradições inerentes à "lógica interna”dos Direitos Humanos criados com as declarações 

de direitos, ver os capítulos 3 ( “Eles deram um grande exemplo”- declarando direitos) e 4 (“Isso não 

terminará nunca”- as consequências das declarações) de HUNT, Lynn. A invenção dos direitos 

humanos - uma história. 
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O florescente movimento internacional de mulheres influenciou a 

abordagem de mulheres e desenvolvimento na ONU. Os esforços da 

comissão focaram cada vez mais no papel das mulheres no 

desenvolvimento, tanto como beneficiárias quanto como agentes.82 

 

Durante a década de 1960 continuam a ser levantados dados empíricos para 

embasar a elaboração de políticas públicas no plano internacional, e acumulam-se 

evidências de que as mulheres seriam desproporcionalmente mais afetadas pela 

pobreza do que os homens. Isso leva a uma mudança de paradigma no reconhecimento 

de direitos pelo sistema ONU: a entrada de países pobres na ONU em decorrência do 

processo de descolonização desloca o discurso que em um primeiro momento estava 

na questão da universalidade de direitos de forma genérica (pós-guerra,  holocausto e 

busca pela paz), e depois identificava pontos específicos de vulnerabilidade a partir de 

dados empíricos - mas ainda mais relacionados a direitos civis, especialmente a 

igualdade perante a lei (direito ao voto, igualdade no casamento, extinção de práticas 

prejudiciais etc). A partir dessa nova conjuntura social, política e econômica, a 

Comission on Status of Women passa a concentrar seus esforços na participação 

econômica das mulheres. Ao que parece, a partir da 2ª metade do século XX a 

desigualdade entre homens e mulheres passa a ser traduzida como feminização da 

pobreza e com isso a narrativa oficial passa a defender expressamente o 

reconhecimento da mulher como sujeito de Direito por meio da promoção da 

“participação das mulheres no desenvolvimento econômico". 

Em outras palavras, nesse momento histórico, tem-se a confluência de dois 

fatores impactando as políticas de direitos das mulheres no sistema ONU: os 

movimentos de mulheres (cuja abertura formal à participação já era registrada desde 

os primórdios da Comission on Status of Women) e a adesão de países que estão se 

fortalecendo eles próprios com narrativas de identidade nacional, ao mesmo tempo em 

que ingressam na ONU como forma de participar da comunidade política 

internacional. É razoável deduzir as tensões existentes entre as necessidades de cada 

um desses países se afirmar com uma identidade própria após um período de 

exploração colonial e de, ao mesmo tempo, aderir aos valores hegemônicos ocidentais 

sustentados pela ONU. Como pensar, nesse contexto, a produção de documentos para 

                                                 
82 No original: "The burgeoning international women’s movement influenced the approaches to women 

and development in the UN. The Commission’s efforts increasingly focused on the role of women in 

development, both as beneficiaries and as agents of change.” Tradução livre da autora. 
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reconhecer sujeitos de direitos que devem, em tese, ser representantes de consensos, 

quando há tantos dissensos em circulação? 

 

 

3.1.1.3. O contexto entre 1975 e 1995 

 

 

Na esteira do crescimento da 2ª onda do movimento feminista (especialmente 

na Europa e Estados Unidos), em 1975 é realizada a 1ª Conferência Internacional da 

Mulher83, o que é consignado na própria versão de Short Story of Comission on Status 

of Women: 

 

A Década contribuiu para trazer legitimidade ao movimento internacional 

das mulheres, e direcionou as questões das mulheres para a frente da 

agenda global. Ao longo da década, a crença de que o desenvolvimento 

serviu para o avanço das mulheres foi transformada em um novo 

reconhecimento de que o desenvolvimento não era possível sem mulheres 
84.  

 

Além disso, foram empreendidos novos esforços das Nações Unidas a 

pretexto do incremento da condição das mulheres, como se verifica pela criação de 

novos órgãos e programas voltados ao tema nos anos seguintes, especialmente entre 

1976 e 1985, declarada A Década das Mulheres das Nações Unidas. 

As Conferências Mundiais das Mulheres85 podem ser consideradas as arenas 

onde se deram os debates e disputas para construção das cartas de direitos. Sua análise 

permite verificar quais eram os temas centrais debatidos em cada uma das 

conferências, as variações entre os participantes conforme o contexto político mundial, 

e como foi se transformando o discurso em cada uma das metas propostas. Mas será 

interessante notar uma conclusão comum a todos os eventos: o quanto ainda faltaria 

para atingir a “igualdade entre homens e mulheres” nos critérios propostos, sendo uma 

                                                 
83 Período em que é elaborada a Convenção para Eliminação de Todas as formas de Discriminação 

contra a Mulher, a ser analisada no tópico 3.2. 
84 No original: "The Decade contributed to bringing legitimacy to the international women’s movement, 

and moved women’s issues forward on the global agenda. Over the course of the decade, the belief that 

development served to advance women shifted to a new recognition that development was not possible 

without women”. Tradução livre da autora. 
85 As Conferências foram descritas e analisadas tomando por fonte a descrição oficial apresentada no 

site da UN Women, os Relatórios Oficiais de cada uma das conferências e as Resoluções da Assembleia 

Geral relativas a cada uma das conferências. Materiais disponíveis em: 

http://www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women 

. Acesso em maio de 2016.  
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constante a verificação de que as metas estabelecidas no encontro anterior ainda não 

tinham sido atingidas. 

A 1ª Conferência Mundial das Mulheres é oficialmente relacionada com a 

designação do ano de 1975 como Ano Internacional da Mulher, por recomendação da 

Comission on Status of Women para marcar seu 25º aniversário, acatada pela 

Assembleia Geral 86 . Nesse período começa a ganhar força o argumento do 

“desenvolvimento econômico” como um objetivo a ser alcançado por meio do que se 

denominava “avanço" das mulheres (posteriormente substituído por 

“empoderamento”, especialmente a partir da década de 1990). Dessa forma, a 

designação do Ano Internacional da Mulher será feita a partir de um eixo temático, no 

qual se agregam a igualdade e a paz ao desenvolvimento como a agenda explícita para 

o “avanço" das mulheres. 

A Conferência Mundial do Ano Internacional da Mulher foi aprovada para 

coincidir com o Ano Internacional da Mulher e posteriormente realizada na Cidade do 

México, em 1975, tendo sido convidados pela Assembleia Geral todos os Estados 

integrantes da ONU, bem como todos os movimentos nacionais de libertação 

reconhecidos pela Unidade Africana e/ou pela Liga dos Estados Árabes em suas 

respectivas regiões87. O Relatório da Conferência registra, além da participação de 133 

Estados88, a de escritórios e agências da ONU, de 114 ONGs com 6000 representantes, 

e dos seguintes movimentos: Movimento pela Libertação de Angola (MPLA), Frente 

Nacional pela Liberação de Angola (FNLA), Congresso Nacional Africano (África do 

Sul), Organização do Povo do Sudoeste Africano (SWAPO), Conselho Nacional 

Africano (Zimbábue), Movimento Nacional pela Liberação do Cômoro 

(MOLINACO) e Organização pela Libertação da Palestina (OLP). 

O contexto da descolonização e da entrada desses países na comunidade 

internacional com o status de soberano permeia todo o evento, ressaltando-se por 

diversos momentos a necessidade de envolvimento das mulheres na atividade política 

especialmente no que concerne ao combate ao racismo, ao sionismo, ao apartheid, e 

para tomar parte no desenvolvimento econômico. Evidencia-se o início da mobilização 

do argumento da interdependência dos direitos civis e políticos em relação aos 

                                                 
86 Resolução 3010 (XXVII) de 18 de dezembro de 1972. 
87 Resolução 3276 (XXXIX) de 18 de setembro de 1972, itens 1 e 2.  
88 Participaram como observadores os governos das Antilhas Holandesas, de Papua Nova Guiné e do 

Suriname. 
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econômicos, sociais e culturais, construindo-se a ideia de que a participação na vida 

política depende de condições materiais. A articulação desta relação de 

interdependência de direitos com a feminização da pobreza (por terem menos acesso 

à educação e à saúde as mulheres teriam menos chances de emancipação econômica e 

a liberdade por esta proporcionada) é ainda apresentada em um “contexto de busca 

universal por uma melhor compreensão das complexidades da sociedade moderna e 

de interesses de longo prazo da raça humana como um todo”89. 

No mesmo sentido, pode-se falar no surgimento da categorização da pobreza 

como denominador de uma womanhood: 

 

As mulheres do mundo todo, independentemente das diferenças entre elas 

tem em comum a dolorosa experiência de receber ou ter recebido 

tratamento desigual. Conforme se dão conta desse fato, elas se descobrem 

aliadas naturais na luta contra a opressão.(…) 

Nenhuma mulher é mais discriminada ou explorada do que a mulher sem 

pão, sem escola ou remédios para seus filhos.90 

 

A conferência definiu um Plano Mundial de Ação para a implementação dos 

objetivos do Ano Internacional da Mulher, consistente em um conjunto de diretrizes 

pelas quais se pretendia promover o avanço das mulheres até 1985. Além disso, a 

Conferência representou um ambiente favorável na comunidade internacional para que 

se concluísse uma carta de direitos com força jurídica vinculante, representada pela 

Convenção para Eliminação de Todas as formas de Discriminação contra a Mulher, 

que seria adotada em 1979, entrando em vigor em 03 de setembro de 1981. 

A Conferência produziu, ainda, a Declaração do México para Igualdade das 

Mulheres e Sua Contribuição para o Desenvolvimento e a Paz, pela qual se declara 

que as mulheres são metade da população mundial e que, por isso, seus problemas 

seriam concernentes à sociedade como um todo. São evocadas as razões pelas quais 

os “povos das Nações Unidas subscreveram a Carta Internacional de Direitos”, quais 

sejam, a dignidade e o valor da pessoa humana e uma maior liberdade. Nota-se o 

processo subjacente da descolonização por mais de uma menção expressa ao papel 

desempenhado pelas mulheres na “luta pela libertação nacional, no fortalecimento da 

paz internacional e na eliminação do imperialismo, colonialismo, ocupação e 

dominação estrangeira, sionismo, racismo e apartheid”. É interessante notar, em 

relação ao sionismo, como ele representa o quanto outros interesses políticos podem 

                                                 
89  Discurso de abertura do Secretário-Geral, p. 127, item 26 do Relatório da Conferência do México. 
90 Discurso do presidente do México no evento de abertura, p. 128, itens 31 e 32 do Relatório da 

Conferência do México.  
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ser objeto de disputa por trás de um discurso de direitos humanos: vale lembrar que, 

com a fundação da ONU, cria-se também o Estado de Israel, o que acarreta alto custo 

humano e político para a região onde antes se encontrava o Estado da Palestina. Por 

isso chama a atenção que tenha sido inserido em uma carta de direitos das mulheres o 

combate ao sionismo como uma luta social desejável e à qual as mulheres devem 

aderir, e que se repete no item 26 desta Declaração, acrescentando-se, ainda, que as 

mulheres devem lutar também para eliminar “a aquisição de terras à força e o 

reconhecimento desta modalidade de aquisição, uma vez que tal prática inflige 

sofrimento incalculável para mulheres, homens e crianças” 91. 

O relatório final da Conferência arrola as seguintes estratégias e planos de 

ação: estipula ações em âmbito nacional, regional e internacional, elegendo como áreas 

específicas de preocupação o fortalecimento da paz, a participação política, a educação 

e o treinamento profissional, o emprego e questões econômicas correlatas, a saúde e a 

nutrição, a família na sociedade moderna, a população, a habitação e assuntos 

domésticos. Vale ressaltar a Resolução nº 25, tratando especificamente da igualdade 

entre mulheres e homens e a eliminação de discriminação contra a mulher, o que é de 

extrema relevância por ter sido formulada quatro anos antes da Convenção da Mulher 

e incentivar sua adoção. O texto da convenção já estava sendo redigido, e a resolução 

apela aos Estados-Membros para que adotem os princípios estabelecidos na 

Declaração para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. 

Em julho de 1980, quando a Convenção da Mulher já havia sido aberta para 

ratificação em 1979 (e somente atingiria o número mínimo de assinaturas para entrar 

em vigor em setembro de 1981), foi realizada em Copenhague a 2ª Conferência 

Internacional da Mulher para marcar o meio da Década das Nações Unidas para a 

Mulher. Contou com a participação de 145 países, e ainda, do Conselho das Nações 

Unidas para a Namíbia, do Comitê Especial do Apartheid, da Organização para 

Libertação da Palestina, da Organização do Povo do Sudoeste da África, e dos 

movimentos de liberação nacional Congresso Nacional Africano (África do Sul) e 

Congresso Pan-africanista da Azania, como observadores, além de outras agências 

internacionais e organizações não-governamentais. 

                                                 
91  No original: “26. Women and men together should eliminate colonialism, neo-colonialism, 

imperialism, foreign domination and occupation, zionism, apartheid, racial discrimination, the 

acquisition of land by force and the recognition of such acquisition, since such practices inflict 

incalculable suffering on women, men and children”. Destaques meus. Tradução livre da autora. 
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São mantidos os objetivos de “igualdade, desenvolvimento e paz” 

estabelecidos na Conferência Mundial do Ano Internacional, aos quais se acresce o 

subtítulo “emprego, saúde e educação”, e que são apresentados na Conferência de 

Copenhague de forma inter-relacionada: 

 

Os três objetivos principais da Década das Nações Unidas para as Mulheres 

- igualdade, desenvolvimento e paz -  estão intimamente relacionados uns 

com os outros. O progresso em direção de qualquer um destes tem efeito 

benéfico sobre os demais. Por outro lado, falhar em uma esfera tem um 

impacto negativo sobre as outras. Considerando que o objetivo primário do 

desenvolvimento é proporcionar uma melhoria sustentável no bem-estar 

individual e na sociedade e outorgar benefícios a todos, o desenvolvimento 

deveria ser visto não apenas como um objetivo desejável em si mesmo, 

mas também como o mais importante meio de manter a paz e de 

promover a igualdade entre os sexos. Entretanto, o mundo atual não está 

de forma alguma tranquilo e existem fatores em detrimento da paz. 

Mulheres em alguns países ainda sofrem guerras de agressão.92 (destaque 

meu). 

 

O trecho em destaque traz textualmente o desenvolvimento econômico como 

um objetivo desejável de per se, argumento que em momento algum é utilizado para 

justificara garantia dos direitos humanos das mulheres. O relatório inclui um capítulo 

de perspectiva histórica, no qual são apresentadas as “raízes da desigualdade das 

mulheres”, que se relacionariam a “processos históricos complexos” próprios de cada 

cultura, a explicar a variação de manifestação desta desigualdade nas várias 

comunidades do mundo. Não obstante, o relatório considera que as mulheres das várias 

sociedades compartilham experiências semelhantes no tocante à divisão desigual do 

trabalho doméstico, tema que pela 1ª vez aparece no contexto da produção 

internacional institucional de direitos humanos das mulheres. Também se apresentam 

o imperialismo, o colonialismo e o neocolonialismo como fatores explicativos da 

"injustiça das relações econômicas internacionais”, muito embora se reconheça que o 

status de mulher agrava situações desfavoráveis tanto em países desenvolvidos como 

subdesenvolvidos. O Relatório da Conferência de Copenhague sofistica o argumento 

do desenvolvimento econômico relacionado aos direitos das mulheres ao afirmar que, 

embora a análise do trabalho e do capital isoladamente não permita estabelecer uma 

                                                 
92  No original: “The three main objectives of United Nations Decade for Women - equality, 

development and peace - are closely interlinked with one another. Progress towards any one of these 

has a beneficial effect on the others. Since the primary objective of development is to bring about 

sustained improvement in the well-being of the individual and of society and to bestow benefits on all, 

development should be seen not only as a desirable goal in itself but also as a most important means of 

maintaining peace and of furthering equality of the sexes. However, the present world is by no means 

tranquil and there exist factors detrimental to peace. Women in some countries are still suffering from 

wars of aggression”. Tradução livre da autora. 
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relação causal com a produtividade econômica das mulheres, a divisão desigual do 

trabalho doméstico e a força reprodutiva das mulheres fazem com que em países em 

situação de desemprego ou subemprego os trabalhos em geral sejam preferencialmente 

oferecidos aos homens, considerados “chefes de família”. Ao que indica o conteúdo 

do relatório, é nesse período que se delineia com mais precisão a ideia de “feminização 

da pobreza”: 

 

Os efeitos desse processo cumulativo de discriminação a longo prazo foi 

acentuado pelo subdesenvolvimento e está impressionantemente presente 

no perfil mundial das mulheres: mesmo representando 50% da população 

adulta do mundo e um terço da força de trabalho oficial, elas perfazem 

aproximadamente dois terços de horas de trabalho, recebem apenas um 

décimo da renda mundial e menos de 1% possuem propriedades.93 

 

Reforça-se cada vez mais o discurso que associa emancipação das mulheres 

ao desenvolvimento econômico das nações. Este trecho extraído do Relatório de 

Copenhague deixa bastante claro em números que as mulheres são uma minoria 

política quantitativamente expressiva. Ou seja: correspondem a mercado consumidor 

e à força de trabalho que não estariam sendo aproveitados em sua totalidade. 

Também se registra no relatório da Conferência de Copenhague que houve 

avanços significativos na implementação de algumas das recomendações estabelecidas 

na conferência anterior, em especial do Fundo Voluntário para a Década das Mulheres 

e o INSTRAW (Internacional Research and Training Institute for Advancement of 

Women), bem como do trabalho conjunto entre agências da ONU como a UNICEF, a 

UNDP, a UNESCO, a OIT, entre outras. Essas várias frentes de trabalho capilarizadas 

no início dos anos 1980 seriam reunidas no início do século XXI em um órgão único, 

a UN Women. 

Além desses órgãos, a própria Convenção da Mulher, que então entrava em 

vigor, criaria o Comitê da Convenção para Eliminação de Todas as formas de 

Discriminação contra a Mulher, com competência para avaliar os relatórios estatais a 

serem emitidos pelos Estados-partes: 

 

Artigo 17  

1. Com o fim de examinar os progressos alcançados na aplicação desta 

Convenção, será estabelecido um Comitê sobre a Eliminação da 

Discriminação contra a Mulher (doravante denominado "Comitê"), 

                                                 
93  No original: “The effects of these long-term cumulative processes of discrimination have been 

accentuated by under-development and are strikingly apparent in the present world profile of women: 

while they represent 50 per cent of the world adult population and one their  of the official labour force, 

they perform nearly two thirds of all working hour, receive only one tenth of the world income and own 

less than 1 per cent of world property.” Tradução livre da autora. 
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composto, no momento da entrada em vigor da Convenção, de dezoito e, 

após sua ratificação ou adesão pelo trigésimo quinto Estado-parte, de vinte 

e três peritos de grande prestígio moral e competência na área abarcada 

pela Convenção. Os peritos serão eleitos pelos Estados-partes e exercerão 

suas funções a título pessoal; será levada em conta uma distribuição 

geográfica equitativa e a representação das formas diversas de civilização, 

assim como dos principais sistemas jurídicos. 

(…) 

Artigo 18 - Os Estados-partes comprometem-se a submeter ao Secretário 

Geral das Nações Unidas, para exame do Comitê, um relatório sobre as 

medidas legislativas, judiciárias, administrativas ou outras que adotarem 

para tornarem efetivas as disposições desta Convenção e dos progressos 

alcançados a respeito. 

 

É igualmente importante ressaltar que a Conferência de Copenhague ocorre 

pouco mais de seis meses após a adoção da Convenção para Eliminação de Todas as 

formas de Discriminação contra a Mulher (18 de dezembro de 1979), e há um tópico 

específico do relatório contendo a resolução da Conferência de conclamar os Estados 

integrantes da ONU a assinarem e ratificarem a convenção, mais uma vez confirmando 

expressamente a importância da "eliminação do apartheid, da discriminação racial, do 

colonialismo, do neo-colonialismo, da ocupação de da dominação estrangeira" , e da 

“cooperação entre as mulheres do mundo independentemente de seu sistema social ou 

econômico para contribuir com a plena implementação de direitos de mulheres e 

homens”. 

Com estratégias e planos de ação, é desenvolvido o Programa de Ação para a 

2ª metade da Década das Mulheres, firmando-se 57 resoluções (além da já mencionada 

Resolução nº 28, conclamando os Estados à assinatura da convenção), as quais 

adicionam novos temas àqueles acordados nas resoluções da Conferência do México: 

mulheres deficientes; mulheres migrantes, mulheres idosas; mulheres agredidas e 

violência familiar; mulheres refugiadas; pessoas desaparecidas; água potável; medidas 

especiais para mulheres jovens; mulheres em pobreza extrema. 

A 3ª Conferência Mundial da Mulher se realizou em Nairóbi, capital do 

Quênia, e contou com a participação de 145 países, e ainda, do Conselho das Nações 

Unidas para a Namíbia, do Comitê Especial do Apartheid, da Organização para 

Libertação da Palestina, da Organização do Povo do Sudoeste da África, e dos 

movimentos de liberação nacional Congresso Nacional Africano (África do Sul) e 

Congresso Pan-africanista da Azania, como observadores, além de outros organismos 

internacionais e organizações não-governamentais. No relatório desta Conferência, 
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pela 1ª vez é incluído anexo contendo todas as 163 Organizações Não-Governamentais 

participantes. 

No sumário dos debates relata-se94 ter havido progressos nos direitos das 

mulheres durante a nomeada Década das Mulheres da ONU, mas que ainda havia 

dificuldades a enfrentar nesse campo em razão da situação econômica de então. 

Destacou-se, porém, que, de qualquer forma, a Década havia desempenhado um papel 

simbólico importante e representado avanços irreversíveis, mesmo com muitas lacunas 

pelo não cumprimento de metas por diversos países. É digna de nota a menção à 

entrada em vigor da Convenção para Eliminação de Todas as formas de Discriminação 

contra a Mulher, que contava então com a ratificação de cerca de 70 países, mas é 

igualmente consignado no sumário de debates do relatório não haver garantias de 

melhora automática nas condições de vida das mulheres pelo crescimento econômico. 

A partir da 2ª metade da década de 1980, após a Conferência de Nairóbi, essa 

representação do reconhecimento das mulheres como sujeito de Direito em uma 

perspectiva econômica torna-se expressa com o monitoramento das diretrizes 

estabelecidas em Nairóbi: 

 
(…) os esforços da Comissão deslocaram-se para promover a igualdade das 

mulheres como um tema transversal ao desenvolvimento econômico, aos 

direitos humanos, às questões políticas, culturais, bem como sociopolíticos. 

A abordagem agora lidaria com as questões das mulheres como parte do 

cenário principal, e não como uma questão separada95 

 

A 3ª Conferência se encerra com a Elaboração das Estratégias Prospectivas 

para o Avanço das Mulheres, com identificação dos obstáculos e estratégias básicas 

para cada um dos pilares estabelecidos na Conferência do México, quais sejam, 

igualdade, desenvolvimento e paz, determinando que, para alcançar a igualdade os 

Estados devem adotar medidas para implementação constitucional e legal, para 

igualdade na participação social, política e decisória; para promover o 

desenvolvimento as medidas devem ser relativas a emprego, saúde, educação, comida, 

água, agricultura, indústria, comercio e serviços, ciência e tecnologia, habitação, 

energia, meio ambiente e serviço social; e para atingir a paz deveriam ser enfatizadas 

                                                 
94 Este trecho foi proferido especificamente no discurso do Secretariado-Geral da ONU no evento de 

abertura. 
95 No original: "As a result, the Commission’s efforts shifted to promote women’s equality as a cross-

cutting theme in economic development, human rights, political, cultural as well as social policy issues. 

Its approach was now to deal with women’s issues as part of the mainstream rather than as a separate 

issue.” Tradução livre da autora. 
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medidas envolvendo mulheres e crianças sob apartheid; mulheres e crianças 

palestinas; mulheres em áreas afetadas por conflitos armados, intervenção estrangeira 

e ameaças à paz. 

Ao final da década de 1970 e início da de 1980 evidencia-se o novo paradigma 

do desenvolvimento econômico como “mito fundador” da nova agenda pelos direitos 

das mulheres: o desenvolvimento de que o mundo precisava era impossível sem a 

participação das mulheres. Os elementos “desenvolvimento" e “agenda global” 

passam a ser os principais mobilizados, e, aliás, nos próprios termos acima, pela via 

de uma transformação na crença sobre a articulação entre desenvolvimento econômico 

e mulheres. Até então, o desenvolvimento era entendido como o meio para as mulheres 

avançarem, e neste momento passa a ser visto como o objetivo pelo qual se deve 

fomentar o avanço das mulheres. A gramática de direitos e igualdade jurídica é 

substituída no discurso registrado pela ONU por participação no desenvolvimento 

econômico, o que parece ser a chave da transformação da hegemonia meramente 

política (ao menos expressamente, no final da 2ª Guerra Mundial, não que não 

houvesse interesses econômicos) em uma hegemonia político -econômica, na qual as 

grandes empresas e outros financiadores entram expressamente no jogo da construção 

do sujeito de Direito a partir das primeiras décadas do século XXI, como será retomado 

na análise da formação da UN Women. 

 

 

3.1.1.4. O contexto a partir de 1995 

 

 

A partir da 2ª metade da década de 1980, o cenário político internacional volta 

a sofrer transformações com a decadência do bloco socialista. Em 1989, a Queda do 

Muro de Berlim torna-se o marco final da Guerra Fria, extinguindo-se na sequência a 

União Soviética. Nesse contexto, a estrutura de duas potências se desfaz para dar lugar 

ao processo de globalização e à disseminação dos valores culturais do bloco capitalista. 

Em 1995 é realizada a Conferência Mundial sobre a Mulher, na cidade de 

Beijing, na China, em que o papel da Comission on Status of Women passa a ser 

descrito como de catalisador da integração das questões de gênero nas principais 

arenas políticas internacionais. A expressão “empoderamento" é adotada a partir de 

Beijing, e outros temas como desenvolvimento sustentável, gestão ambiental, 



115 

 

mitigação de desastres naturais, meios de comunicação e tecnologias de informação 

passam a ser observados de forma transversal às questões de gênero, e em articulação 

com o desenvolvimento econômico, o que se evidenciará a partir da criação da UN 

Women em 2010. 

A Conferência de Beijing, a maior até então quanto ao número de 

participantes e de resoluções elaboradas, seria o marco da construção do sujeito de 

Direito mulher para o final do século XX e início do XXI. É interessante observar a 

modificação do perfil dos participantes: além dos Estados membros da ONU, teve 

como observadores a Palestina (e não mais a Organização pela Libertação da 

Palestina), comissões regionais de Samoa Americana, da Commonwealth das Ilhas 

Marianas, de Guam, de Macau, das Antilhas Holandesas e de Porto Rico. Somente 

organizações intergovernamentais e não-governamentais, além das agências da ONU 

participam, não havendo mais movimentos de libertação nacional como nas edições 

anteriores. 

Vale aqui fazer uma pequena digressão para refletir sobre o significado 

simbólico de se fazer na capital da China uma Conferência sobre as mulheres de tal 

monta. Desde 1976 quando Den Xiaoping substitui Mao Tse, a China comunista se 

abria para o mercado do Ocidente adotando um peculiar modelo de capitalismo de 

Estado (ou socialismo de mercado), além de gradativamente ampliar a quantidade de 

países com os quais mantinha relações diplomáticas (POMAR, 2003, p. 155). Além 

disso, a China ingressaria pouco tempo após a Conferência de Beijing em um conflito 

diplomático com os processos de incorporação de Hong Kong, Taiwan e Macau entre 

1997 e 1999 (POMAR, 2003, p. 156). Embora país fundador e membro permanente 

do Conselho de Segurança da ONU, a China é um dos países mais apontados como 

violador de direitos humanos96. Importa pensar, portanto, o que representa o fato de a 

China querer participar da comunidade internacional através do oferecimento de uma 

cidade-sede para um evento sobre as mulheres. A esse respeito, é revelador o trecho 

do discurso do Secretário-Geral da ONU97 na abertura da Conferência: 

 

(…) 

É tão adequado e significativo que a China seja o anfitrião desta histórica 

Conferência global. A China é, claro, um membro permanente do Conselho 

                                                 
96  A esse respeito, ver: Human Rights Risk Map: https://maplecroft.com/portfolio/new-

analysis/2013/12/04/70-increase-countries-identified-extreme-risk-human-rights-2008-bhuman-rights-

risk-atlas-2014b/. Acesso em julho de 2016. 
97 Na época, Boutros-Boutros Gali, mas representado por assessor no evento. 
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de Segurança. A China participa, portanto, no trabalho das Nações Unidas 

para a manutenção da paz e segurança internacionais. Por nos acolher aqui, 

esta semana, a China deixa clara sua intenção de desempenhar plenamente 

o seu papel na comunidade internacional, em toda a gama do seu trabalho 

mais importante. Vejo nesta Conferência, portanto, como cimentar uma 

nova era na relação entre a China e as Nações Unidas. 

 

Mais uma vez, parece verificar-se a mobilização dos direitos humanos como 

capital moral para outros fins políticos que não o de emancipação dos sujeitos ali 

nomeados. 

A principal resolução é a adoção da Declaração e Plataforma de Ação de 

Beijing. Minuciosamente detalhada, consiste em uma mistura de relatório contendo 

dados com elaboração de políticas, sob supervisão do Conselho Econômico e Social98. 

Vale ressaltar que o documento produzido é nomeado como “Declaração" e como 

“Plataforma de Ação”: significa dizer que não tem a força jurídica vinculante de um 

tratado, mas estabelece como as intenções ali declaradas devem ser postas em prática, 

a evidenciar seu sentido mais pragmático que jurídico. Destaca-se, ainda, que foi na 

Plataforma de Ação de Pequim que se adotaram oficialmente três conceitos que seriam 

os pilares das políticas internacionais adotadas dali em diante: o conceito de gênero, a 

noção de empoderamento e o enfoque da transversalidade. 

A Plataforma de Ação é dividida em seis capítulos, com os temas específicos: 

o Capítulo I traz a declaração de objetivos da Plataforma, consistente em um 

"programa destinado ao empoderamento da mulher, para acelerar a aplicação das 

Estratégias Prospectivas de Nairóbi”. 

O Capítulo II descreve o contexto mundial do que chama de ”Umbral do novo 

milênio”, em que o mundo pós-Guerra Fria estaria passando por processos de 

redemocratização descritos como "pacíficos", muito embora ainda se verificasse haver 

conflitos armados que colocavam sob ameaça mulheres e crianças. Fala-se em 

recessão generalizada que contribui para empobrecer mulheres, e no protagonismo dos 

movimentos sociais de mulheres na luta por direitos, mencionando ainda a “explosão 

da comunicação” de dos “avanços da tecnologia da informática” para difusão e 

divulgação de informação sobre mulheres. 

O Capítulo III enumera as áreas críticas de preocupação, constatando 

expressamente que “a maioria dos objetivos de Nairóbi não foram alcançados”, o que 

                                                 
98 Resoluções 45/264, 46/235 e 48/162 da Assembléia Geral 
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se explica genericamente por crises políticas, conflitos armados, ou simplesmente 

discriminação sistemática e violações de direitos99. São consideradas as "áreas críticas 

de especial preocupação direitos de todas as gamas, desde desigualdades impeditivas 

de participação de arenas de decisão política até questões relativas à paz em lugares 

de confrontos armados, e a onipresença do argumento da necessidade do 

desenvolvimento econômico, refletido em todo o espectro de direitos econômicos 

sociais e culturais (acesso à educação, a serviços de saúde, a treinamento profissional 

etc). 

O Capítulo IV estabelece os objetivos estratégicos e ações. De uma maneira 

geral, são relacionados ao desenvolvimento econômico de maneira correlata ao 

exercício de direitos econômicos, sociais e culturais. Os objetivos apresentados dizem 

respeito a políticas macroeconômicas, programas contra a pobreza, revisão de leis e 

práticas administrativas no âmbito governamental; mobilização de setores interessados 

por organizações não-governamentais; desenvolvimento de metodologias e pesquisas 

baseadas no gênero no âmbito das instituições acadêmicas. Ainda, projetos 

educacionais que contemplem questões de gênero, visibilização do problema da 

evasão escolar de meninas por assumirem tarefas domésticas ou por gravidez na 

adolescência, igual acesso à educação e, por fim, acesso à saúde e debate sobre a 

violência contra a mulher em tempos de paz e de conflito armado. Em linhas gerais, 

as estratégias consistem em apoio a crédito facilitado, acesso a propriedade, normas 

de trabalho, alteração de legislação quando necessário, participação das decisões 

políticas, participação de decisões que digam respeito à mídia, participação de decisões 

que digam respeito ao meio-ambiente. 

Por fim se mencionam os direitos civis e políticos, principalmente igualdade 

perante a lei. Neste contexto a ratificação da Convenção da Mulher aparece como um 

objetivo específico100. 

                                                 
99 E não deixa de ser curioso que o relatório da Conferência afirme o paradoxo de que os objetivos de 

garantir direitos não são atingidos porque os direitos são violados. 
100 "Objetivo estratégico 

I.1 Promover e proteger os direitos humanos das mulheres, por meio da plena implementação de todos 

os instrumentos de direitos humanos, especialmente a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher 

Medidas que devem ser adotadas 

230. Medidas que os governos devem adotar: 

a) trabalhar ativamente para ratificar os tratados internacionais e regionais de direitos humanos; 
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O Capítulo V trata das disposições institucionais e o Capítulo VI das 

disposições financeiras, o que representa uma inovação em relação aos relatórios 

emitidos nas Conferências anteriores. Na Declaração e Plataforma de Ação de Beijing 

os recursos humanos e financeiros são expressamente apontados como “geralmente 

insuficientes”, além de serem estipuladas diversas possibilidades de captação, 

alocação e direcionamento de recursos, já prenunciando o formato de política 

internacional que seria adotado nas primeiras décadas do século XXI, em especial após 

a criação da UN Women. 

Além da Plataforma de Beijing, também datam dos anos 1990 a Declaração 

para a Eliminação da Violência contra as Mulheres101 e o Protocolo Facultativo à 

Convenção para Eliminação de Todas as formas de Discriminação contra a Mulher102. 

A Declaração pode ser considerada como o 1º documento do sistema internacional a 

tratar da violência de gênero contra as mulheres como violação de Direitos Humanos, 

e não como questão afeita à vida privada, concepção frequente em decorrência do alto 

índice de ocorrência desse tipo de violência no âmbito doméstico e familiar. Já o 

                                                 
b) ratificar a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher ou 

aderir a ela, e garantir sua implementação, de modo a possibilitar a ratificação universal da Convenção 

por volta do ano 2000;  

c) limitar o alcance de quaisquer reservas feitas à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher; formular essas reservas na forma mais precisa e restrita possível; 

assegurar que nenhuma reserva feita seja incompatível com o objeto e o propósito da Convenção ou de 

qualquer modo incompatível com o direito internacional dos tratados e revisar periodicamente essas 

reservas com vistas a retirá-las; e retirar as reservas que sejam contrárias ao objeto e ao propósito da 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher ou que sejam 

incompatíveis com o direito internacional dos tratados;  

d) considerar a possibilidade de estabelecer planos de ação nacionais em que sejam determinadas 

medidas para melhorar a promoção e proteção dos direitos humanos, incluídos os direitos humanos das 

mulheres, como foi recomendado na Conferência Mundial de Direitos Humanos; 

e) criar ou fortalecer instituições nacionais independentes para a proteção e promoção desses direitos, 

incluídos os direitos humanos das mulheres, como foi recomendado pela Conferência Mundial de 

Direitos Humanos;  

f) elaborar um programa abrangente de educação sobre direitos humanos, com o objetivo de aumentar 

a conscientização das mulheres acerca de seus direitos humanos e aumentar a conscientização de outras 

pessoas acerca dos direitos humanos das mulheres; 

g) no caso dos Estados-parte, implementar a Convenção mediante o exame de todas as leis, políticas, 

práticas e procedimentos nacionais, com o objetivo de assegurar que seja compatível com as obrigações 

estabelecidas na Convenção; todos os Estados deverão empreender uma revisão de todas as leis, 

políticas, práticas e procedimentos nacionais, a fim de assegurar o cumprimento das obrigações 

internacionais em matéria de direitos humanos; 
101 Adotada pela Assembleia Geral em 20 de Dezembro de 1993. 
102 Em 12 de março de 1999, a 43ª Sessão da Comission on Status of Women concluiu o protocolo e 

ampliou a competência do Comitê para mais mecanismos de monitoramento: petições individuais e e 

procedimento investigativo do Comitê. 
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Protocolo simbolizou a expansão da possibilidade de monitoramento do cumprimento 

da Convenção para Eliminação de Todas as formas de Discriminação contra a Mulher. 

Como já abordado no tópico anterior, a partir do final dos anos 1960, o 

desenvolvimento econômico passa a ser apresentado como o motivo e o objetivo de se 

promover o que se designa como “avanço das mulheres”. A igualdade de direitos entre 

homens e mulheres se transforma em um requisito para a prosperidade de uma 

sociedade. A institucionalização deste discurso que aproxima desenvolvimento 

econômico e empoderamento feminino ganha corpo com a fundação da United Nations 

Entity for Gender Equality and the Empowerement of Women (UN Women)103, na 

gestão de Ban Ki-Moon, Secretário-Geral da ONU a partir de 2007, e que apresenta 

como uma de suas prioridades políticas expressas a questão do empoderamento 

feminino como fator imprescindível ao desenvolvimento econômico. Essa ideia é 

sintetizada nas palavras de Ban Ki-Moon constantes na capa da Brochura Gender 

Equality104: 

 

Um imperativo global: ‘onde homens e mulheres tem direitos iguais, 

sociedades prosperam. Igualdade para as mulheres é progresso para 

todos’.105 

 

O sítio da UN Women traz a seguinte descrição, cujo conteúdo é idêntico nas 

páginas eletrônicas em todos os países/regiões onde está presente: 

 

Em julho de 2010, a Assembleia Geral da ONU criou a ONU Mulheres, a 

Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o 

Empoderamento das Mulheres. 

Ao fazê-lo, os Estados-Membros da ONU deram um passo histórico para 

acelerar a implementação das metas da Organização sobre a igualdade de 

gênero e o empoderamento das mulheres. A criação da ONU Mulheres 

surgiu como parte da agenda de reforma das Nações Unidas, reunindo 

recursos e mandatos para gerar mais impacto. A instituição agrega e 

constrói sobre o importante trabalho de quatro setores prévios distintos do 

                                                 
103 Para análise do discurso que legitimou a formação da UN Women, serão analisados os relatórios 

produzidos pela Secretaria-Geral da ONU sobre a agência, desde o surgimento de sua proposta como 

um trabalho conjunto de agências previamente existentes até seu formato final, bem como a brochura 

para divulgação da agência e a própria página  da agência na internet. Foram analisados os relatórios 

produzidos a partir de 2007, quando Ban Ki-Moon assume o posto de Secretário-Geral da ONU.  

Disponíveis em: 

http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=14614J0D21G17.3278&profile=bib&page=155&

group=15&term=a*&index=.UD&uindex=&oper=and&term=report+of+the+Secretary-

General&index=.TW&uindex=&aspect=subtab124&menu=search&ri=1&limitbox_2=TM01+%3D+t

m_b16&limitbox_2=TM01+%3D+tm_b15&ultype=PD01&uloper=%3E&ullimit=1995&source=~!ho

rizon&1461463951303 . Acesso em abril de 2016.  
104 Disponível no site da UN Women: http://www.unwomen.org/en . Acesso em maio de 2016. 
105 No original: “A global imperative: “where men and women have equal rights, societies prosper. 

Equality for women is progress for all.” Tradução livre da autora. 
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Sistema das Nações Unidas, que se centravam exclusivamente na igualdade 

de gênero e no empoderamento das mulheres: Divisão para o Avanço das 

Mulheres (DAW), Instituto Internacional de Pesquisas e Capacitação para 

o Progresso da Mulher (INSTRAW), Escritório de Assessoria Especial 

para Questões de Gênero e Promoção da Mulher (OSAGI) e o Fundo de 

Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM). 

(…) 

A igualdade de gênero não é apenas um direito humano básico, mas a 

sua concretização tem enormes implicações socioeconômicas. 

Empoderar as mulheres impulsiona economias mais prósperas, 

estimulando a produtividade e o crescimento. (destaque meu)106 

 

O ingresso de Ban Ki-Moon como Secretário-Geral da ONU provoca 

mudanças em relação à infraestrutura das políticas para mulheres. Em 2008, a 

Secretaria-Geral da ONU passa a implementar um plano de trabalho conjunto da 

Divisão para o Avanço das Mulheres e o Alto Comissariado de Direitos Humanos, 

órgão que se torna responsável por atender às demandas do Comitê da Convenção para 

Eliminação de Todas as formas de Discriminação contra a Mulher107. Esse plano tem 

como meta expressa a "promoção dos direitos humanos das mulheres e o 

mainstreaming da perspectiva de gênero no campo dos direitos humanos”. 

Em relação à expressão “mainstreaming”, é necessário aqui fazer um breve 

aparte de problematização para explicar os motivos pelos quais se optou por não 

traduzir a expressão e utilizá-la no original em inglês neste trabalho. A palavra 

"mainstream" pode ser traduzida literalmente como corrente (“stream”) principal 

(“main”), mas o termo é largamente empregado em textos (inclusive jornalísticos) para 

indicar um paradigma hegemônico de algo. Frequentemente é usado como sinônimo 

de estilos populares (e em geral de grande apelo comercial) de manifestações culturais 

das mais diversas (música, cinema, literatura etc). Considerando a perspectiva adotada 

neste trabalho, de observar o fenômeno da constituição do sujeito de Direito mulher 

no Direito Internacional dos Direitos Humanos a partir dos discursos hegemônicos que 

o produziram, e quais foram os referenciais valorativos mobilizados para legitimá-lo, 

opto por utilizar a expressão no original em inglês, por seu potencial de abarcar 

significados bastante ampliados e que, a meu ver, estabelecem uma interessante 

analogia da indústria cultural com a construção dos Direitos Humanos como fenômeno 

ocidental e, nestas décadas que englobam o final do século XX e o início do século 

XXI, como fenômeno associado a um determinado modelo de desenvolvimento 

                                                 
106  Versão em português extraída do site brasileiro da ONU Mulheres. Disponível em: 

http://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/sobre-a-onu-mulheres/ . Acesso em maio de 2016. 
107 Passa a ser o responsável pela página na internet também, entre outros pontos. 
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econômico (o que indica com bastante precisão os tipos de interesses que podem ser 

envolvidos nestas disputas). Além disso, o termo “mainstream feminism” é recorrente 

na área de estudos de gênero, para indicar a vertente do feminismo de 2ª onda, e 

especificamente aquele produzido por mulheres brancas ocidentais, de classe média e 

com elevado grau de educação formal, e, frequentemente alinhado ao feminismo 

liberal. 

No ano de 2010, o trabalho conjunto da Divisão para o Avanço das Mulheres 

e o Alto Comissariado continua seguindo as mesmas diretrizes mencionadas acima, 

mas merece destaque uma atividade específica, que é a discussão online sobre o tema 

“Mulheres e Direitos Humanos", promovida e moderada pelo Alto Comissariado. A 

finalidade apresentada da discussão foi a de levantar temas para a 54ª sessão da 

Comission on Status of Women e a revisão de 15º ano da Plataforma de Beijing. A 

discussão online é relevante porque a partir da 2ª década do século XXI, e 

especialmente após a fundação da UN Women, a internet ganha peso considerável 

como fator de construção dos direitos humanos das mulheres no sistema ONU, em que 

a internet surge como um espaço sem precedentes de interlocução à distância, e sendo 

um fator de grande relevância na construção de algumas vertentes dos feminismos 

contemporâneos. Após essa discussão, houve várias outras mediadas por diversas 

instituições108, e a própria plataforma on line do site da UN Women é formatada de 

maneira a ser acessível ao público, o que certamente funciona como uma nova 

estratégia de “universalização” de valores culturais. 

A gênese da UN Women se dá em janeiro de 2010, quando é apresentada no 

Relatório A/64/588 do Secretariado-Geral a proposta de instituir uma entidade 

unificada para igualdade de gênero e empoderamento de mulheres (e aqui surge o 

termo “empoderamento" em substituição a “avanço”), pela fusão do UNIFEM (fundo 

de financiamento) e do INSTRAW (agência de pesquisa) , sob a justificativa de que 

os desafios identificados para atingir a igualdade de gênero poderiam ser mais bem 

enfrentados por uma entidade única. Este relatório aponta as seguintes desigualdades 

de gênero: 

 

As desigualdades de gênero permanecem profundamente enraizadas em 

toda sociedade. As mulheres não têm acesso a trabalho decente e 

continuam a enfrentar segregação e de gênero diferenças salariais 

ocupacionais. Em muitos casos, elas não têm acesso à educação básica e 

                                                 
108  As discussões online realizadas como parte da plataforma de Beijing estão disponíveis em: 

http://www.un.org/womenwatch/beijing15/ . Acesso em maio de 2016. 
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cuidados de saúde. Cerca de 500.000 mulheres e meninas ainda morrem 

todos os anos durante a gravidez e o parto. Mulheres em todas as partes do 

mundo não são capazes de exercer os seus direitos humanos e sofrem 

violência e discriminação. As mulheres estão sub-representadas nos 

processos políticos e de tomada de decisão em todas as áreas. A igualdade 

de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas estão 

intrinsecamente ligados à erradicação da pobreza e desenvolvimento 

humano, e as metas de desenvolvimento acordadas internacionalmente, 

incluindo os Objectivos de Desenvolvimento do Milênio, não será 

cumprido até 2015, a menos que as mulheres e as meninas estejam 

empoderadas.109 

 

Também se aponta a seguinte justificativa para uma reestruturação das 

agências responsáveis por implementar políticas internacionais relativas a direitos das 

mulheres: 

 

Os progressos realizados por muitos países no reforço das suas estruturas 

normativas e políticas para a igualdade de gênero levou a uma procura 

muito maior de apoio para traduzir essas estruturas em mudanças reais nas 

vidas de mulheres e homens. Considerando que o sistema das Nações 

Unidas é o único em posição de responder a essa demanda, é necessário 

melhorar o seu desempenho e superar as lacunas e desafios a ultrapassar, 

inclusive através do reforço de sua capacidade e de uma arquitetura de 

igualdade de gênero fortalecida. 110 

 

Pela análise do Relatório em referência, podem-se apontar dois diferenciais 

na nova estrutura: primeiro, quanto à organização, pois o projeto prevê escritórios em 

países ao redor do mundo com função específica de advocacy local, dividindo 

atribuições em nível nacional, regional e de matriz. E segundo, o diferencial no 

financiamento: é incluído como atividade expressa o desenvolvimento de parcerias 

com organizações multilaterais e regionais, além de financiadores internacionais como 

FMI, World Bank, World Trade Organization; bem como mobilização de recursos de 

Governos, sociedade civil e do setor privado. É importante consignar que, no ano de 

2007, em dois relatórios sobre auditoria financeira chamou-se a atenção para a 

                                                 
109 No original: "Gender inequalities remain deeply entrenched in every society. Women lack access to 

decent work and continue to face occupational segregation and gender wage gaps. In too many cases, 

they are denied access to basic education and health care. Some 500,000 women and girls still die every 

year in pregnancy and childbirth. Women in all parts of the world are not able to exercise their human 

rights and they suffer violence and discrimination. Women are underrepresented in political processes 

and decision-making in all areas. Gender equality and the empowerment of women and girls are 

inextricably linked to poverty eradication and human development, and the internationally agreed 

development goals, including the Millennium Development Goals, will not be met by 2015 unless 

women and girls are empowered.”Tradução livre da autora. 
110 No original: "The progress made by many countries in strengthening their normative and policy 

frameworks for gender equality has led to a much greater demand for support to translate those 

frameworks into actual changes in the lives of women and men. While the United Nations system is 

uniquely positioned to respond to that demand, t must improve its performance and address remaining 

gaps and challenges, including through increased capacity and a strengthened gender equality 

architecture.” Tradução livre da autora. 
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necessidade do INSTRAW rever suas formas de financiamento e ampliar sua carteira 

de doadores. 

O Secretário-Geral consigna neste relatório argumentos sobre a “presença e 

capacidade” da nova entidade “para assumir funções”, em uma linha de raciocínio que 

pode ser descrita como uma reformulação da ideia de universalidade de direitos 

humanos: 

 

O compromisso com a igualdade de gênero e o empoderamento das 

mulheres é aplicável em todos os níveis de desenvolvimento, em todas as 

regiões e em todos os países. A entidade composta terá como objetivo 

assegurar a cobertura universal das questões de igualdade de gênero e 

buscar engajamento estratégico com todos os 192 Estados-membros. A 

capacidade de implementar e monitorar o progresso da igualdade de gênero 

e empoderamento das mulheres a nível nacional deve existir em todos os 

países. A análise das boas práticas e lições aprendidas aproveitará às 

experiências de todos os países. 

Para implementar com êxito as funções descritas acima e satisfazer as 

expectativas dos Estados-Membros e da sociedade civil serão necessários 

recursos humanos e financeiros adequados. A consolidação das quatro 

entidades de igualdade de gênero existentes (com um total de 401 

funcionários e um orçamento combinado de US $ 225 milhões em 2008), 

em conjunto com as entidades do sistema das Nações Unidas, irá 

proporcionar um ponto de partida. Será necessária uma capacidade 

adicional para que a entidade faça uma diferença notável. 111 (destaque 

meu). 

 

Já a Comission on Status of Women continua com papel central, desde sua 

fundação nos anos 1950: 

 

Dado o seu mandato, a Comissão irá desempenhar um papel crucial no 

trabalho da entidade composta. As suas recomendações aos governos, 

entidades do sistema das Nações Unidas, os atores da sociedade civil e 

outras instituições, a ser implementado nos níveis internacional, nacional, 

regional e local, vai orientar as atividades e operações da entidade 

composta. 112 

 

A partir dos excertos acima transcritos, verifica-se que o estreitamento das 

relações das agências de Direitos Humanos do sistema ONU com os agentes detentores 

                                                 
111 No original: "The commitment to gender equality and the empowerment of women is applicable 

across all levels of development, in all regions and in all countries. The composite entity will aim to 

ensure universal coverage of gender equality issues and will seek strategic engagement with all 192 

Member States. The capacity to implement and monitor progress towards gender equality and women’s 

empowerment at the national level should exist in all countries. Analysis of good practices and lessons 

learned will draw on the experiences of all countries. Successfully implementing the functions outlined 

above and meeting the expectations of Member States and civil society will require adequate human 

and financial resources. The consolidation of the four existing gender equality entities (with a total of 

401 staff members and a combined budget of $225 million in 2008), together with the gender equality 

capacities of the entities of the United Nations system, will provide a starting point. Additional capacity 

will be required in order for the entity to make a notable difference. “Tradução livre da autora. 
112 Conforme relatório A/64/588 do Secretariado-Geral da ONU. 
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de grande poder econômico torna-se expresso. Assim como se assume de forma 

explícita a necessidade de recursos vultosos para financiamento dos programas 

elaborados pelas instituições, seja na união das agências para ter este orçamento de 

US$ 225 milhões, seja colocando expressamente as formas de captação de recursos 

como explicado acima como uma atribuição institucional. Consta do próprio relatório 

em referência o critério da necessidade e dos requerimentos de cada Governo para 

implementar a presença nacional e regional da UN Women: o critério para auxílio ao 

país é determinado pelo Conselho Executivo a partir das “necessidades enfrentadas 

por mulheres e meninas", mas é dado como exemplo de situação de necessidade a 

justificar prioridade os contextos de pós-conflito, o que ilustra o potencial de 

mobilização do argumento dos Direitos Humanos em nome de interesses econômicos. 

Em sua fase inicial, a UN Women foi implementada em 80 países onde estava 

antes o UNIFEM, justificando-se a opção pela manutenção de fundos aos programas 

já em andamento.  Posteriormente, estabelece escritórios na África, Estados Árabes, 

Ásia e Pacífico, Europa Central e do Leste e Países da Commonwealth, América Latina 

e Caribe. Dois anos antes do início de sua formação, o Relatório do Secretariado-Geral 

informou que fundos disponíveis para igualdade de gênero em 2008 eram de U$224,7 

milhões, sendo U$ 6.2 milhões do orçamento regular da ONU e U$ 218,5 milhões de 

contribuições voluntárias. O financiamento necessário para dar início às atividades da 

UN Women calculado em 2010 era de aproximadamente U$500 milhões, apontando-

se como fontes para obtenção de tais recursos contribuições voluntárias somadas 

orçamento regular da ONU, com autonomia financeira (mas com regras compatíveis 

com as demais da ONU). 

Assim, em julho de 2010 é fundada a UN Women. O formato final oficial que 

passo a analisar é aquele constante na auto-descrição extraída na brochura disponível 

online na página da UN Women para divulgação da agência. A publicação tem oito 

páginas e é fartamente ilustrada por fotografias de mulheres cujas aparências remetem 

a origens étnicas diversas, embora não conste qualquer imagem que evoque o 

estereótipo de mulheres ocidentais, o que sugere a adoção de um discurso do 

multiculturalismo. O texto é distribuído em boxes curtos, alternando slogans com 

palavras de ordem, tais como: 
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“Igualdade de gênero: está na hora.” 

“Nós temos um imperativo global.” 

“Nosso caminho adiante está livre.” 

“A História esta ao nosso lado.”  

“O momento é agora."113 

 

São também elencadas em itens as prioridades eleitas pela UN Women: 

“aumentar a liderança e participação das mulheres; eliminar a violência contra 

mulheres e meninas; engajar mulheres em todos os aspectos dos processos de paz e 

segurança e ações humanitárias; elevar o empoderamento econômico das mulheres; 

tornar a igualdade de gênero central no planejamento e orçamento do desenvolvimento 

nacional.” 114  As prioridades se alinham aos “três pilares de trabalho no sistema: 

desenvolvimento, direitos humanos e paz e segurança”. 

O desenvolvimento do trabalho é descrito como sendo realizado por experts, 

capazes de identificar as especificidades locais para traçar políticas adaptadas a cada 

realidade de onde estão os escritórios, mas sendo, ao mesmo tempo, um “one-stop”, 

ou seja, um lugar que centraliza o atendimento a todas as demandas sobre o tema. É 

onipresente a retórica do progresso econômico, articulada aos Objetivos do Milênio 

de 2015: se houve crítica ao feminismo “branco” e mainstream dos anos 1960 e 1970, 

a UN Women adota claramente um discurso de reversão desta imagem, procurando 

mostrar agregar multiculturalismo, internet, material acessível à sociedade civil e 

incentivo à sua participação. Porém, chama a atenção o fato de os escritórios da UN 

Women inaugurados até o momento115 se concentrarem exclusivamente nas regiões 

com problemas de segurança e de desenvolvimento. O que isso diz a respeito dos 

direitos das mulheres e a insistente articulação com o discurso do desenvolvimento 

econômico? 

O desenvolvimento econômico aparece de maneira expressiva no que diz 

respeito ao estreitamento das relações entre Direitos Humanos e empresas: o Pacto 

Global da ONU116 inclui os Princípios de Empoderamento das Mulheres, a serem 

                                                 
113 No original: "Gender equality: it’s time.” "We have a global imperative."  “Our path forward is 

clear.” “A História está do nosso lado”.  “The moment is now”. Tradução livre da autora. 
114 No original: "Increasing women’s leadership and participation;  ending violence against women and 

girls; engaging women in all aspects of peace and security processes and humanitarian action;  

enhancing women’s economic empowerment; making gender equality central to national development 

planning and budgeting.”Tradução livre da autora. 
115 Outubro de 2016. 
116  Iniciativa de estabelecer princípios de respeito aos Direitos Humanos pelas empresas, em parceria 

com a ONU. Disponível em: http://portuguese.weprinciples.org/Site/Ungc/ . Acesso em maio de 2016. 
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seguidos mediante compromisso firmado com os CEOs das empresas ao qual estas 

podem aderir via internet117, e que são assim elencados: 

 

1. Liderança promove igualdade de gênero; 

2. Oportunidades Iguais, Inclusão e Não-discriminação; 

3. Saúde, Segurança e Ausência de Violência; 

4. Educação e Treinamento; 

5. Desenvolvimento empresarial, Cadeia de Fornecimento e Práticas de 

comercialização; 

6. Liderança e engajamento comunitário; 

7. Transparência, medição e Prestação de Informações. 118 

 

Além do fortalecimento da relação entre Direitos Humanos e empresas como 

fator preponderante na construção do sujeito de Direito mulher, é digna de nota a 

estreita relação da UN Women com os meios de comunicação online: a página 

eletrônica da agência se caracteriza por uma identidade visual comum a todos os países 

onde há escritório da UN Women, com farto material sobre diversos temas, oferta de 

oportunidades de trabalho, entre outros conteúdos distribuídos pelo site por meio de 

textos curtos, como em boxes e brochuras, o que parece ter o objetivo de facilitar sua 

leitura. Também se verifica a relação com figuras reconhecidas no meio da indústria 

cultural que são identificados como "Embaixadoras e Embaixadores da Boa-

Vontade"119, como as atrizes de cinema Nicole Kidman, Emma Watson, Hai Qing e 

Camila Pitanga, ou a tenista Sania Mirza, entre outras pessoas (ou “personalidades”, 

como constante na descrição oficial) como a princesa da Tailândia Bajrakitiybha 

Mahidol, descritos como “voluntários que emprestam seus nomes, talentos e tempo" 

para chamar a atenção para as causas defendidas pela ONU. Não se pode afastar a 

relevância da disseminação de conteúdo via internet para promover determinados 

valores culturais, a contribuir com a ideia construída de universalização de direitos 

humanos, especialmente emprestando-se rostos de “personalidades”. 

Foi nesse cenário político e cultural que se formaram as instituições 

responsáveis pela implementação dos Direitos Humanos das mulheres no plano 

internacional. Passo agora à análise dos textos dos instrumentos normativos 

produzidos nesse mesmo contexto. 

 

                                                 
117 Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2015/03/declaracao_weps.pdf . 

Acesso em maio de 2016. 
118 Disponível em: http://portuguese.weprinciples.org/Site/  . Acesso em maio de 2016. 
119 Disponível em: http://www.unwomen.org/en/partnerships/goodwill-ambassadors Acesso em maio 

de 2016. 



127 

 

3.2. Os instrumentos normativos internacionais dos direitos humanos das 

mulheres e seus discursos 
 

Emancipação: 1.Ato ou efeito de emancipar. 2. Estado daquele que, livre 

de toda e qualquer tutela, pode administrar os seus bens livremente. 3. 

Libertação do pátrio poder. 4. Alforria, libertação.120 

 

O termo “emancipação" é recorrentemente empregado quando se fala em 

Direitos Humanos: considera-se emancipado aquele que se torna livre de um controle 

ou tutela anterior e passa a gerir e ser responsável por seus atos e todos os aspectos de 

sua vida. A emancipação relaciona-se com a ideia de construção do ser humano 

reconhecido como indivíduo, e, portanto, a dimensão do reconhecimento do indivíduo 

pelo Estado - ou seja, seu reconhecimento como sujeito de Direito - deve se dar pela 

produção de uma norma emancipatória, sob pena de se estabelecer tão-somente uma 

nova forma de controle ao invés de reconhecimento. 

Considerando essa relação entre emancipação e norma jurídica, para se pensar 

as possibilidades e os limites do Direito como ferramenta de transformação social na 

seara dos Direitos Humanos, é indispensável tecer uma análise crítica da norma em 

questão para que se avalie seu potencial emancipatório. 

Neste tópico, será examinado o principal instrumento normativo produzido 

pelo sistema ONU sobre os direitos das mulheres, que é a Convenção para Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, e as Recomendações Gerais 

elaboradas pelo Comitê da Convenção121, que têm por objetivo atualizar o texto do 

tratado. Será feita a análise crítica do texto da Convenção, em conjunto com as 

Recomendações Gerais do Comitê que tenham especificamente manifestado novas 

orientações de interpretação para determinados artigos, tendo por pano de fundo a 

abordagem histórica do contexto político, social e cultural de sua produção feita no 

tópico 3.1. 

 

 

  

                                                 
120 In Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [on line], 2008-2013, 

http://www.priberam.pt/dlpo/emancipa%C3%A7%C3%A3o [consultado em 05-08-2016]. 
121 Entre 1986 e 2016 foram feitas 34 Recomendações Gerais pelo Comitê. 
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3.2.1. As formas de vinculação dos Estados-partes e o sistema de reservas da 

Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher 

 

 

Conforme estabelecido em seu artigo 23, item 3, a Convenção da Mulher é 

sujeita a ratificação para produzir efeito jurídico vinculante em relação ao Estado-

parte, sendo insuficiente a mera assinatura122. Atualmente123, há 189 Estados-partes 

(sendo que, dentre estes, 99 são também signatários). Dentre os signatários, há aqueles 

que tiveram oportunidade de participar da etapa de negociação124 , e os que nele 

ingressaram posteriormente125. 

Embora seja um tratado com alto número de adesões, apresenta também o 

mais elevado número de reservas 126 , inclusive no que diz respeito a cláusulas 

referentes ao objeto e propósito da Convenção: dentre os 189 Estados-partes, 55 têm 

hoje127  reservas ao texto. Isto significa dizer que mais de 1/4 dos países que se 

comprometeram internacionalmente com os termos do tratado optaram por não adotar 

                                                 
122 A Convenção de Viena (1969, com entrada em vigor em 27 de janeiro de 1980) é o tratado que 

regulamenta juridicamente os tratados internacionais, estabelecendo as formas de manifestação de 

consentimento do Estado, de reservas, objeções a reservas etc. Nos tratados sujeitos a ratificação, 

aceitação ou aprovação, a assinatura não estabelece o consentimento em se vincular. É considerado, 

porém, um meio de autenticação e expressa a disposição do Estado signatário para continuar o processo 

de elaboração de tratados, além de qualificar o Estado signatário a proceder à ratificação, aceitação ou 

aprovação, e de criar a obrigação de abster-se, de boa fé, de atos que vão contra o objecto e o fim do 

tratado. Tradução livre do Glossário das Nações Unidas. Disponível em: 

https://treaties.un.org/Pages/Overview.aspx?path=overview/glossary/page1_en.xml#accession. Acesso 

em julho de 2016. 
123 A escrita desta tese é finalizada no 2º semestre de 2016. 
124 Assim considerados aqueles que assinaram até 03 de setembro de 1981, quando a Convenção para 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher entrou em vigor. Conforme 

mencionado no tópico anterior, 133 países participaram da Conferência do México de 1975, quando 

tiveram início os trabalhos para elaboração da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher. 
125 Dentre os Estados signatários, 97 se tornaram Estados-Partes manifestando sua ratificação, sendo os 

Estados Unidos da América e Palau as únicas exceções de países signatários que não se obrigaram 

juridicamente ao tratado por ratificação. Há casos de Estados que se tornaram parte da Convenção para 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher ratificando diretamente o tratado, 

dispensando a etapa da assinatura, a explicar o maior número de Estados-partes em relação aos 

signatários. Há ainda os países que se obrigaram em relação ao tratado por outras formas de 

manifestação de consentimento, além da ratificação após a assinatura: por adesão (quando concordam 

com todos os termos sem os ter negociado) e por sucessão (quando o Estado se originou da 

desintegração político-territorial de outro que havia ratificado anteriormente o tratado). 
126 Reserva a um tratado internacional é "uma declaração unilateral, qualquer que seja a sua redação ou 

denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, 

com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua 

aplicação a esse Estado”(artigo 2º da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados). 
127 O mapeamento exposto nesse capítulo foi finalizado em julho de 2016. 
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determinados dispositivos, para aplicar o texto apenas parcialmente em seus 

ordenamentos jurídicos internos128. 

A elevada quantidade de países a apresentar reservas à Convenção da Mulher 

faz com que esse tratado seja frequente alvo de críticas pelos estudiosos129 do tema 

dos direitos humanos da mulheres. Jennifer Riddle (2003) critica o sistema de reservas 

estabelecido pela Convenção da Mulher porque, não obstante o art. 28.2 do texto 

determinar expressamente serem inadmissíveis reservas incompatíveis com seu objeto 

e o propósito, não foram estabelecidos critérios para definir quais seriam tais reservas, 

fazendo com que vários países recusem artigos que tratam expressamente do combate 

à discriminação, ou à igualdade de direitos em relação aos homens, como os artigos 

2º, 5º e 7º (RIDDLE, 2003, p. 614)130. Para ela, esse recorde de reservas da Convenção 

da Mulher tem potencial para modificar ou mesmo excluir praticamente todos os 

termos do tratado (RIDDLE, 2003, p. 606), fazendo com que, embora pareça universal 

em relação ao número de Estados participantes, sua efetividade seja bastante restrita. 

Em outras palavras, na forma como está, a Convenção da Mulher permite ao Estado 

discriminar ao mesmo tempo em que se compromete juridicamente com a não 

discriminação (RIDDLE, 2003, p. 625). 

                                                 
128 Para fins de comparação, vale registrar aqui outras convenções da ONU que reconhecem sujeitos de 

Direito específicos: a Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1966) 

tem 177 Estados-partes, sendo que 20 fazem reservas; a Convenção para Proteção dos Direitos dos 

Trabalhadores Migrantes e suas famílias contabiliza 48 Estados-partes, que apresentam 8 reservas; a 

Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (2006) tem 166 Estados-partes e 15 reservas. 

Dentre as convenções mencionadas aqui, apenas a Convenção dos Direitos da Criança (1989) tem mais 

Estados-partes, totalizando 196 países, e 43 reservas. Disponível em: 

https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&clang=_en . Acesso em agosto de 2016. 
129 Flávia Piovesan, por exemplo, fundamenta sua crítica citando o posicionamento de Rebecca Cook e 

José Augusto Lindgren Alves: “O volume de reservas faz com que essa Convenção seja o instrumento 

que mais fortemente recebeu reservas, dentre as Convenções internacionais de direitos humanos (…) A 

Convenção da Mulher pode enfrentar o paradoxo de ter maximizado sua aplicação universal ao custo 

de ter comprometido sua integridade. A questão legal acerca das reservas feitas à Convenção atinge a 

essência dos valores da universalidade e da integralidade” (COOK, “Reservations on Convenção para 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher”, Vanderbilt Journal of 

Internacional Law, v. 30, p. 643 apud PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Direito 

Constitucional Internacional). No mesmo sentido: ”A própria definição de discriminação contra a 

mulher (art. 1º) e, o que é pior, o compromisso de erradicar a discriminação (art. 2º) também são objeto 

de reservas. A proliferação de reservas incompatíveis com o ‘objeto e o propósito’ da Convenção, que 

contrariam de forma clara o parágrafo 2º do artigo 28, assim como a Convenção de Viena sobre o Direito 

dos Tratados, não esmaece a importância do documento para a comunidade internacional. (…) 

Transforma-se, porém, a adesão ao instrumento por parte de alguns países num ato despiciendo, senão 

num embuste."(ALVES, J.A.L. A arquitetura internacional dos Direitos Humanos, 1997, p. 120-

121, apud PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional, 2012.). 
130 O conteúdo dos artigos será comentado a seguir, na análise crítica do texto da Convenção. 
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Para Riddle (2003, p. 607), a aplicação do sistema de reservas (adotado pelo 

artigo 28 da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

a Mulher, redigido nos termos do artigo 19 da Convenção de Viena) em vez da regra 

da unanimidade (segundo a qual um tratado multilateral somente seria considerado 

juridicamente válido com a ratificação unânime de todos os Estados-partes) altera 

substancialmente o próprio significado de multilateralidade do tratado, quebrando-o 

em diversos tratados bilaterais estabelecidos somente entre aqueles países que 

compartilham dispositivos comuns do texto assinado. 

Riddle (2003) argumenta ser problemático que o único mecanismo jurídico 

previsto para coibir essa prática consista nas recomendações elaboradas pelo Comitê 

da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 

encorajando os Estados a retirarem as suas reservas, pois estas recomendações são 

produzidas a partir de relatórios dos próprios países, o que enfraqueceria não só os 

relatórios em si (já que demandariam dos Estados uma autocrítica quanto às falhas na 

aplicação da norma internacional em seus territórios), mas também as recomendações. 

A autora apresenta como alternativa estratégias de fortalecimento do Comitê da 

Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 

para que o órgão disponha de mais meios jurídicos para compelir os Estados a 

retirarem suas reservas. Embora ela admita que a proposta não vá solucionar o 

problema da discriminação das mulheres, que ao menos a sanção do power of 

embaressement seria um saldo positivo e contribuiria para tornar a Convenção da 

Mulher universal (RIDDLE, 2003, p. 637). 

É inegável ser sintomático da existência de um problema quanto ao consenso 

internacional acerca das medidas para combater a discriminação contra as mulheres o 

fato de uma convenção ratificada por tantos países ser recorrentemente recusada em 

alguns de seus elementos estruturais.Autoras como Riddle defendem a necessidade de 

um enrijecimento do controle na aplicação das disposições da Convenção da Mulher 

como forma eficiente de assegurar os direitos humanos das mulheres nos Estados-

Partes. Contudo, proponho outro argumento nesta tese para explicar a pouca 

efetividade dos direitos humanos das mulheres (apontada em todos os relatórios das 

Conferências internacionais) e a persistência da desigualdade de gênero131: o tópico 

                                                 
131 Verificável pelo Índice de Desigualdade de Gênero do PNUD, que será um dos critérios de análise 

dos países examinados em relação à presença ou ausência de reservas, e que será explicitado mais 

detalhadamente à frente. 
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3.1 traz indicativos importantes no sentido de os direitos humanos das mulheres virem 

sendo mobilizados nas últimas décadas como capital moral para fins diversos da 

emancipação pretendida das mulheres como sujeitos de Direito. Além disso, como 

apresentarei no tópico adiante, a análise do discurso da própria Convenção mostra a 

criação de um padrão hegemônico de gênero que provavelmente não é universal, e que 

por isso talvez não faça sentido em referenciais culturais diversos daquele 

pretensamente universal em que se produziu o documento. 

Dessa forma, coloca-se a pergunta: o problema para efetivação da Convenção 

para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher será, de fato 

(ou apenas), esse recorde de reservas? Não se pode negar, é claro, que a quantidade 

elevada de reservas, especialmente quando postas sobre dispositivos que deveriam 

proteger o objeto e o propósito da Convenção, contribuem para enfraquecimento da 

efetividade jurídica do documento (não se trata de dizer apenas que a norma não é 

eficaz empiricamente, mas mesmo juridicamente, tendo em vista que os Estados-partes 

recusam o cumprimento de disposições essenciais). Mas, como dito acima, a análise 

do discurso do próprio texto da Convenção pode ser reveladora de outros fatores. Para 

considerar que as reservas são um entrave à emancipação das mulheres, é preciso partir 

da premissa de que o próprio texto da Convenção da Mulher seja emancipatório e fonte 

de reconhecimento do sujeito no Direito132. E aqui cabe lançar uma provocação: haverá 

no próprio sujeito de Direito constituído pela Convenção da Mulher obstáculos à 

emancipação das mulheres? 

Partindo dessas reflexões iniciais, passo à análise crítica do texto da 

Convenção da Mulher, e de suas atualizações interpretativas realizadas pelas 

Recomendações Gerais do Comitê, com o propósito de verificar a adequação deste 

documento como instrumento de promoção de relações igualitárias entre homens e 

mulheres. A análise terá por fio condutor a identificação do sujeito de Direito da 

Convenção, que denomino aqui “mulher-convencional”. 

Na sequência, são exploradas as reservas à Convenção por meio de um 

mapeamento quantitativo dos países para identificar quantos e quais são os que 

apresentam reservas, e quais as cláusulas mais frequentemente rejeitadas pelos 

Estados-partes. O mapeamento inclui uma proposta de sistematização dos países por 

perfil, no intento de identificar fatores políticos, históricos e/ou culturais comuns aos 

                                                 
132 Nos termos propostos por Axel Honneth, como explicitado no capítulo II. 
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que tem e os que não tem reservas. Também serão examinados os países que 

atualmente não são membros da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher. 

Por fim, será feita uma análise qualitativa das reservas feitas aos artigos 2º e 

16 da Convenção, comparando-se os motivos apresentados pelos países que 

formularam essas reservas e procurando descobrir se existem ou não similitudes nesses 

fundamentos. A escolha dos artigos se justifica tanto por ambos apresentarem elevado 

número de reservas 133  quanto pela relevância de seu conteúdo na análise aqui 

empreendida: o artigo 2º estipula a obrigação estatal de "condenar a discriminação 

contra as mulheres e adotar medidas internas para eliminá-la", e, por isso, não deveria 

poder ser objeto de reserva134. Já o artigo 16 trata dos direitos da mulher no casamento 

e na família, e envolve diretamente a intersecção da esferas pública e privada, e 

possibilita uma observação rica a respeito da dimensão política da vida particular. 

A problematização da investigação será alicerçada por um debate acerca do 

universalismo adotado pela ONU, e que deve ser analisado sob o enfoque do Direito 

como forma de reconhecimento, e como isto se dá em um contexto de valores 

pretensamente universais, e das perspectivas multiculturais dos Direitos Humanos, 

procurando problematizar a variabilidade do conceito de “ser mulher” nas culturas 

existentes (por vezes, no interior do território de um único país), e como isso impacta 

o Direito, pois o “ser mulher” da ONU pode não fazer sentido para todos os países 

signatários da Convenção. 

 

 

  

                                                 
133 Exceção feita ao artigo 29, que estabelece a possiblidade de submissão a arbitragem e à Corte 

Internacional de Justiça. Para o recorte proposto nesta pesquisa, o conteúdo dos artigos 2º e 16 e de suas 

reservas possibilita uma análise mais rica. 
134 Como já mencionado, por força do artigo 28.2 da Convenção para Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher, que proíbe reservas “incompatíveis com o objeto e o propósito da 

Convenção”. 
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3.2.2. A mulher-convencional construída pelo reconhecimento de direitos 

“universais” e padrão hegemônico de gênero: uma análise crítica do texto da 

Convenção da Mulher 

 

 

Conforme já exposto, a Convenção para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher, aprovada pela ONU em 1979, guarda estreita relação 

com a 2ª onda do movimento feminista. O documento, que tem como objetivos 

expressos erradicar a discriminação e assegurar a igualdade entre os sexos, 

atualmente é ratificado por 189 dos 193 países que compõem a ONU135. Entre eles, 

estão presentes as mais diversas culturas, com trajetórias históricas e realidades sociais 

muito distintas entre si. Não obstante, o documento pretende representar o consenso 

da comunidade internacional (aqui entendida como aquela composta pelos países 

integrantes da ONU) sobre quais providências devem ser tomadas pelos Estados no 

âmbito dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no sentido de eliminar a 

discriminação contra a mulher. 

Ainda que se deva destacar como ponto positivo o fato de países 

politicamente influentes admitirem em um documento internacional a desvantagem 

histórica das mulheres em razão das discriminações sofridas, deve-se ponderar que, 

para se estabelecer um consenso – e estabelecer regras jurídicas a partir deste – entre 

realidades socioculturais tão diversas, foi necessário estabelecer um padrão para 

constituir a “mulher-convencional” (o termo aqui faz referência ao sentido 

correspondente à “mulher da Convenção da ONU”) cujos direitos devem ser 

assegurados e protegidos. 

Neste tópico será analisada essa “mulher-convencional” sob a perspectiva da 

essencialização do sujeito de Direito como estratégia de militância. Por ser elaborada 

em um contexto cultural e temporal determinado, essa construção de sujeito não 

poderá ser neutra, e é importante pensar as decorrências dessa ausência de 

neutralidade. 

A partir da análise crítica dos direitos atribuídos à mulher pela Convenção da 

Mulher, os argumentos desenvolvidos procurarão responder a um questionamento 

central: quem é a “mulher-convencional” sujeito de Direito? O texto da Convenção 

possibilita sua emancipação? 

                                                 
135 Atuais Estados-membros da ONU: http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html . 

Acesso em julho de 2016. 
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A Convenção da Mulher estabelece aos Estados-partes os deveres de eliminar 

a discriminação e assegurar a igualdade (cf. PIOVESAN, 2012). É dividida em um 

preâmbulo e cinco partes: na Parte I (artigos 1º ao 6º), estabelecem-se as obrigações 

referentes a medidas gerais para erradicar a discriminação contra a mulher; na Parte II 

(artigos 7º ao 9º), constam as obrigações referentes aos direitos políticos das mulheres; 

na Parte III (artigos 10º ao 14) estão os direitos econômicos, sociais e culturais; na 

Parte IV (artigos 15 e 16), estabelece-se a igualdade jurídica entre homens e mulheres 

no casamento e na família; a Parte V (artigos 17 a 22 ) regulamenta o funcionamento 

do Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 

(de acordo com o artigo 17, órgão responsável por examinar “os progressos alcançados 

na aplicação da Convenção” ); e na Parte VI, disposições gerais sobre o funcionamento 

jurídico do documento. Para os fins propostos nessa leitura crítica, será dada maior 

ênfase à análise dos artigos relacionados aos deveres impostos aos Estados para 

assegurar a eliminação da discriminação por meio do reconhecimento de direitos 

específicos das mulheres, razão pela qual as Partes V e VI da Convenção não serão 

analisadas. 

O texto contém 30 artigos, dos quais sete trazem menções ao casamento 

(heterossexual por pressuposto), e doze menções a família e filhos. Em três artigos, 

reproduz-se a expressão prevalecerá o interesse primordial dos filhos. Outra ênfase 

importante se encontra nos artigos referentes à garantia do trabalho como um direito e 

à liberdade de contratar e fazer negócios. 

No preâmbulo do texto se afirma que todos nascem "livres e iguais em 

dignidade e direitos" e se reconhece a mulher como "objeto de discriminação", o que 

"viola a dignidade da pessoa humana". Porém, a este reconhecimento como violação 

da dignidade humana segue-se a justificativa para que busque erradicar a 

discriminação: quando ocorre a discriminação, dificulta-se a participação da mulher 

na arena pública da sociedade, consistindo em "obstáculo ao aumento do bem-estar 

da sociedade e da família" (destaque meu), bem como ao desenvolvimento das 

potencialidades da mulher "para prestar serviço ao seu país e à humanidade (destaque 

meu). Afirma-se, ainda, que a máxima participação das mulheres é indispensável para 

que se alcance o pleno desenvolvimento de um país, o bem-estar do mundo, bem como 

a causa da paz. 

Em outras palavras, embora se reconheça que discriminar mulheres viola sua 

dignidade, esse reconhecimento não é suficiente para justificar um tratado 
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internacional sobre os direitos das mulheres: é preciso trazer justificativas racionais 

sobre a utilidade deste reconhecimento. Parece ser insuficiente pensar que mulheres 

são pessoas, e por isso são titulares daqueles mesmos direitos, afinal, basta ser humano 

para ter direito a ter direitos. Diferentemente do que ocorreu com pactos generalistas 

(como o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, ou o Pacto dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais), a articulação da pessoa mulher com o Estado (ou com a ONU, no 

caso) demandou motivos que justificassem sua consideração como sujeito. 

Para ilustrar essa afirmação, vale expor aqui algumas comparações com 

outros sujeitos de Direito especificados no sistema especial de proteção aos Direitos 

Humanos da ONU e suas convenções, pois também nesses casos foram apresentadas 

justificativas em cada uma delas para que se reconhecessem os direitos das pessoas ali 

enunciadas. Vejam-se os exemplos das convenções da criança, da discriminação racial 

e das pessoas com deficiência, que, assim como a Convenção da Mulher, são tratados 

que reconhecem os sujeitos titulares dos direitos ali enunciados por características 

ínsitas aos indivíduos136. 

A Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial 

(1968), assim como a Convenção da Mulher, declara que todos nascem livres e iguais 

em direitos e dignidade, mas afirma que a finalidade de se combater a discriminação 

"entre as pessoas por motivo de raça, cor ou origem étnica"  é para que esta não seja 

"um obstáculo às relações amistosas e pacíficas entre as nações” e não seja "capaz 

de perturbar a paz e a segurança entre os povos e a harmonia de pessoas vivendo lado 

a lado, até dentro de um mesmo Estado". 

A Convenção da Criança (1990) traz em seu preâmbulo que "a infância tem 

direito a cuidados e assistência especiais (…) a fim de poder assumir plenamente suas 

responsabilidades dentro da comunidade”. 

E o preâmbulo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(2007) ressalta que: 

 

(…) "questões relativas à deficiência" devem ser trazidas ao "centro das 

preocupações da sociedade como parte integrante das estratégias relevantes 

                                                 
136 E não por situações de vulnerabilidade específica em que se encontrem independentemente de seus 

corpos, como refugiados ou pessoas privadas de liberdade, ou submetidas à tortura. É claro que não se 

podem desprezar questões transversais como raça, classe econômica e origem nacional como fatores 

que contribuem - por vezes decisivamente -  para o agravamento de situações de vulnerabilidade 

incluindo os exemplos citados no corpo do texto acima. Porém, ser submetido a tortura, encontrar-se 

em situação de refúgio ou em privação de liberdade não são situações condicionadas, ao menos em tese, 

a determinados corpos, como ser considerado pertencente a uma raça, ser criança ou ser mulher. 
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de desenvolvimento sustentável (…), reconhecendo as valiosas 

contribuições existentes e potenciais das pessoas com deficiência ao bem-

estar comum e à diversidade de suas comunidades, e que a promoção do 

pleno exercício, pelas pessoas com deficiência, de seus direitos humanos e 

liberdades fundamentais e de sua plena participação na sociedade resultará 

no fortalecimento de seu senso de pertencimento à sociedade e no 

significativo avanço do desenvolvimento humano, social e econômico da 

sociedade, bem como na erradicação da pobreza, 

 

Constata-se que, para as minorias políticas acima mencionadas, assim como 

ocorre com as mulheres, há um esforço dos textos convencionais em justificar e 

demonstrar a necessidade e utilidade de se prever determinados direitos para esses 

grupos. Importante consignar que me alinho aos teóricos que explicam mesmo essas 

categorias - raça, infância e sexo/gênero - como sendo fruto mais de construções 

culturais que de “verdades biológicas” constatadas nos corpos, o que significa dizer 

que as convenções relativas a cada um desses grupos foram pensadas, ainda que não 

conscientemente, de modo a justificar que aqueles sujeitos específicos seriam titulares 

de direitos, o que permite lançar uma provocação: fosse consenso que esses grupos são 

formados por pessoas (na acepção política do termo abordada no Capítulo 1), haveria 

necessidade de demonstrar a necessidade ou utilidade da previsão dos direitos? 

Veja-se a diferença em relação à própria Declaração Universal de 1948: 

 

Artigo I 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros 

com espírito de fraternidade. 

Artigo II 

1 - Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 

raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, 

origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição. 

 

Diferentemente dos preâmbulos das convenções mencionadas, a Declaração 

de 1948 afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais, sendo todos dotados 

de razão e consciência, o que os torna a todos capazes de gozar seus direitos 

fundamentais. Em outras palavras, o sujeito da Declaração Universal tem direitos 

porque é humano, não havendo qualquer formulação no sentido de dar motivos pelos 

quais se procure convencer da justiça, utilidade ou necessidade de se prever direitos - 

o que não ocorre com crianças, pessoas pertencentes a grupos étnicos discriminados e, 

claro, mulheres. 

Essa visão panorâmica da Convenção da Mulher permite identificar que o 

texto não trata da emancipação das mulheres como uma finalidade em si mesma, mas 
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sim relacionando-a com o fim maior de bem-estar social e da família 137 , que 

dependeria da mulher em razão de sua função de reprodutora biológica. Ainda, o texto 

é orientado no sentido de igualar a mulher ao homem em direitos, perpetuando a ideia 

do gênero masculino como modelo neutro: os direitos são “do homem”, e por isso 

devem-se empreender ações para igualar a situação feminina ao paradigma masculino. 

Importante ressaltar, também, que em momento algum a Convenção menciona a 

questão da discriminação de gênero, mas apenas contra a mulher. 

Feito esse exame introdutório do texto da Convenção e de seu preâmbulo, 

passa-se à análise detida das partes I, II, III e IV, que preveem obrigações aos Estados. 

Nos artigos 1º ao 6º estão dispostas as medidas gerais para erradicar a 

discriminação contra a mulher, sendo que o artigo 1º138 da Convenção traz a definição 

da expressão “discriminação contra a mulher”. Uma leitura mais atenta do seu texto já 

traz à tona uma série de questionamentos que se reproduzirão no mesmo sentido ao 

longo do documento: o primeiro deles é o fato de não constar qualquer definição do 

que se considera como “mulher” para fins de proteção pela Convenção. Seriam aquelas 

nascidas com o que se denomina “sexo feminino” 139? 

E mesmo tomando-se esta definição de sexo biológico, o que deve ser tomado 

em conta como tal, para fins de proteção pela Convenção? Mulheres nascidas sem 

útero, mas com genitália externa compatível com a descrição do sexo feminino, se 

enquadram neste conceito de mulher? Pessoas interssex, com genitália 

predominantemente feminina, estão protegidas pela Convenção? 

Em Unsex CEDAW, or What’s Wong with Women’s Rights, Darren 

Rosenbaum aponta que, embora a Convenção defina vários termos centrais, em 

passagem alguma há uma definição de quem seria o sujeito mulher (2011, p. 100), e 

que os conceitos conteporâneos de sexo, gênero e sexualidade permitiriam propor um 

novo tratado internacional, de ampliado espectro de proteção e cobrindo as falhas da 

Convenção da Mulher quanto à delimitação do sujeito (ROSENBAUM, 2011, p. 194). 

                                                 
137 O que também é perceptível em outros momentos da História dos Direitos Humanos das Mulheres, 

nos quais se defende a emancipação (ou o avanço, ou o empoderamento, a depender da época) como 

um meio para manutenção da paz, ou para o desenvolvimento econômico etc., como já debatido no item 

3.1. 
138 Artigo 1º. Significará toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto 

ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, 

independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos 

humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em 

qualquer outro campo. 

A respeito dessa discussão, ver no capítulo I a análise de Thomas Laqueur em Inventando o Sexo. 
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Em sentido oposto, Hernández-Truyol (2011) sustenta ser importante manter 

a expressão “sexo feminino” como elemento fundante da discriminação a ser 

combatida, pois a expressão “discriminação por motivo de gênero” seria insuficiente 

para contemplar as desvantagens históricas experimentadas especificamente pelas 

mulheres (HERNÁNDEZ-TRUYOL, 2011, p. 196). Porém, Hernández-Truyol 

ressalta a importância de se organizar a categoria “mulher” de forma não monolítica, 

contemplando todos os diálogos com outros grupos marginalizados, excluídos e atores 

periféricos (HERNÁNDEZ-TRUYOL, 2011, p. 197), o que poderia aprimorar o texto 

da Convenção, que é, a seu ver, imperfeito em decorrência de sua natureza excludente 

e incompleta (HERNÁNDEZ-TRUYOL, 2011, p. 219). 

Em que pese os argumentos de Hernández-Truyol, parece ser importante 

ressaltar que os debates sobre identidade de gênero avançaram tanto no ambiente 

acadêmico quanto nos movimentos sociais desde 1978, em especial após as ideias 

desenvolvidas por Judith Butler. Como delimitar um sujeito de Direito tão suscetível 

às flutuações conceituais no campo do gênero, e, ao mesmo tempo, excluir outras 

pessoas em potencial risco de discriminação de gênero por haver dúvida quanto ao seu 

enquadramento em uma determinada categoria de mulher? 140 

Pode-se recorrer ao argumento principiológico do campo dos Direitos 

Humanos para definir o âmbito de proteção de uma norma pelo critério da 

interpretação que seja mais favorável ao indivíduo ou grupo social em situação de 

vulnerabilidade ou de hipossuficiência, o que deve ser considerado a partir de um 

contexto histórico, social e cultural – e, admita-se, trata-se de um argumento bastante 

razoável, na medida em que objetiva cumprir a finalidade de proteção, empoderamento 

e emancipação a qual esse tipo de norma se propõe. Nesse caso, as pessoas interssex 

de genitália predominantemente feminina, assim como transgêneros e transsexuais 

femininas poderiam enquadrar-se como sujeito mulher nos termos da Convenção? Em 

caso de resposta afirmativa, é forçoso concluir que a proteção então se daria em razão 

de pertencimento ao gênero (e não ao sexo) feminino – com todos os problemas de a 

                                                 
140 A esse respeito, ver ainda Andrew Byrnes apud NABESHIMA, Yuri Kuroda (2014, p.39), no sentido 

de ter sido intencional por parte dos autores da Convenção a opção pela expressão “discriminação contra 

a mulher” no lugar de “discriminação de gênero”, pois essa segunda opção poderia acarretar uma 

abordagem simétrica que permitiria cobrir a discriminação do homem com base no gênero, retirando a 

ênfase na proteção específica da mulher  Andrew Byrnes in FREEMAN, Marsha A., CHINKIN, 

Christine, RUDOLF, Beate. The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women – A Commentary. United Kingdom: Oxford University Press, 2012, p. 52) apud 

NABESHIMA, 2014. 
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Convenção definir a discriminação como baseada no sexo, e não no gênero. É 

importante ressaltar que, mesmo nas Recomendações Gerais mais recentemente 

publicadas pelo Comitê da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher não há ressalva ou problematização crítica da 

discussão sobre a distinção entre sexo e gênero (apesar de ter sido incluído o termo 

“gênero” nos textos de algumas recomendações), e menos ainda sobre as questões 

contemporâneas de desconstrução do sexo biológico como “verdade científica”. Ainda 

que se possa argumentar que as demandas das populações transexuais e interssex ainda 

não tinham sido problematizadas no campo dos Direitos Humanos na década de 1970 

quando a Convenção da Mulher foi produzida, não há até o presente momento 

quaisquer menções nesse sentido nas Recomendações Gerais141. 

Segundo, chama a atenção o fato de se assegurar o combate à discriminação 

independentemente do estado civil da mulher, o que força à conclusão do peso do 

casamento e da organização familiar como fatores restringentes de direitos142. Mais do 

que isso, o estado civil é a primeira condição que a Convenção da Mulher desconsidera 

expressamente para assegurar direitos a mulher: “apesar de casada”, “apesar de 

solteira”, “apesar de viúva”, ou, em suma, independentemente de seu relacionamento 

familiar/conjugal com um homem, seus direitos estarão assegurados. Isso significa 

dizer que, já no artigo 1º, a mulher é pensada não como um ser em si mesma, mas sim 

um ser em relação a um homem, e em um contexto conjugal e familiar. 

Embora o texto original da Convenção da Mulher não trate da questão da 

violência de gênero, em 1992 a Recomendação Geral nº 19 apresentou orientação 

                                                 
141 É importante consignar, todavia, os Princípios de Yogyakarta, de 2007, “cuja denominação completa 

em português é Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação 

à orientação sexual e identidade de gênero, [e que] é um documento com caráter recomendatório 

elaborado a partir de um encontro realizado em novembro de 2006 na Universiade Gadjah Mada, na 

cidade indonésia de Yogyakarta, e que reuniu um grupo de 29 especialistas em direitos humanos e 

direito internacional de vários países. Como seu nome indica, o documento contém uma série de 

princípios internacionalmente convencionados sobre como devem ser aplicada as normas internacionais  

de direitos humanos especificamente em relação à orientação sexual e à identidade de gênero (…) 

Segundo especialistas, o texto dos princípios apresenta avanços importantes no sentido de dissolver o 

binarismo sexual ou de gênero que impregna profundamente a palavra ‘humano’ dos chamados Direitos 

Humanos. Nesse sentido, os princípios não fazem referência, em nenhum momento de seu texto, a 

aspectos da anatomia ou genitália das pessoas a quem se refere, preocupando-se essencialmente com os 

aspectos subjetivos e identitários envolvidos nas questões de orientação sexual e identidade de gênero”. 

(MOURA, 2016). Porém, é possível afirmar que, no plano do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, as mulheres transexuais ainda não foram incluídas sob a rubrica “mulheres". 
142 Retomarei esse debate no tópico referente à análise qualitativa das reservas ao artigo 16, que trata da 

igualdade no casamento. 
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interpretativa do artigo 1º, no sentido de que a violência baseada no gênero deve ser 

considerada como forma de discriminação e, portanto, violação ao determinado no 

artigo 1º da Convenção da Mulher. 

O artigo 2º143 é um dos pilares da Convenção da Mulher, porque afirma que 

os Estados-Partes não só reconhecem, mas também condenam a discriminação. O 

dispositivo traz em suas alíneas um rol de deveres dos Estados para garantir igualdade 

nas suas constituições, na lei (seja derrogando leis e/ou costumes discriminatórios, seja 

adotando leis que proíbam e punam a discriminação, seja derrogando leis penais 

discriminatórias) no sistema de justiça (decisões jurisdicionais), nas instituições 

públicas e privadas144. A Recomendação Geral nº19 (1992) também apresentou nova 

orientação interpretativa referente a esse artigo, mencionando como elementos 

culturais que contribuem para a violência baseada no gênero atitudes tradicionais e 

papéis de gênero estereotipados. Estes são considerados fatores que estruturam e 

perpetuam práticas que envolvem "violência e coerção, tais como casamento forçado, 

mortes por dote, ataques com ácido e mutilação genital feminina”, bem como 

"propagação da pornografia, depreciação e outras formas de exploração das mulheres 

como objetos sexuais em vez de indivíduos”145. 

O artigo 3º 146  trata dos direitos econômicos, sociais e culturais, assim 

considerados aqueles relacionados basicamente ao dever do Estado de garantir um 

                                                 
143 Artigo 2º Os Estados Partes condenam a discriminação contra as mulheres sob todas as suas formas, 

e concordam em seguir, por todos os meios apropriados e sem tardança, uma política destinada a 

eliminar a discriminação contra as mulheres, e para tanto, se comprometem a:a) consagrar em suas 

constituições nacionais ou em outra legislação apropriada o princípio da igualdade dos homens e das 

mulheres, caso não o tenham feito ainda, e assegurar por lei ou por outros meios apropriados a aplicação 

na prática desse princípio;  b) adotar medidas legislativas e outras que forem apropriadas - incluindo 

sanções, se se fizer necessário - proibindo toda a discriminação contra a mulher; c) estabelecer a 

proteção jurisdicional dos direitos das mulheres em uma base de igualdade com os dos homens e 

garantir, por intermédio dos tribunais nacionais competentes e de outras instituições públicas, a proteção 

efetiva das mulheres contra todo ato de discriminação; d) abster-se de incorrer em qualquer ato ou 

prática de discriminação contra as mulheres e atuar de maneira que as autoridades e instituições públicas 

ajam em conformidade com esta obrigação; e) adotar as medidas adequadas para eliminar a 

discriminação contra as mulheres praticada por qualquer pessoa, organização ou empresa; f) tomar todas 

as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para modificar ou revogar leis, regulamentos, 

costumes e práticas que constituam discriminação contra as mulheres; g) derrogar todas as disposições 

penais nacionais que constituam discriminação contra as mulheres. 
144 As reservas e o conteúdo do artigo 2º serão examinadas no tópico destinado à análise qualitativa das 

reservas aos artigos 2º e 16. 
145 Essa orientação interpretativa é extensível aos arts. 5º e 10, alinea c. 
146 Artigo 3º. Os Estados Partes tomarão, em todos os campos e, em particular, no político, social, 

econômico e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para assegurar o 

pleno desenvolvimento e o progresso das mulheres, com vistas a garantir-lhes o exercício e gozo dos 

direitos humanos e das liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem. 
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nível de vida adequado à sua população, assegurando os direitos trabalhistas, à 

moradia, à educação, à saúde, à previdência social e à participação da vida econômica 

da comunidade (PIOVESAN, 2012). Não foi objeto de reservas, e nem não teve sua 

interpretação revista ou ampliada por recomendações gerais do Comitê. Todavia, vale 

ressaltar que, conforme exposto no tópico 3.1, o discurso institucional dos órgãos 

relativos aos direitos humanos das mulheres foi exatamente no sentido de fomentar o 

desenvolvimento econômico. 

O artigo 4º147  cria a possibilidade de adoção de ações afirmativas como 

medida para implementação de igualdade material, enfatizando que qualquer 

tratamento legal ou jurídico nesse sentido não configura discriminação. Vale ressaltar 

que este artigo também não tem reservas, e recebeu atualização interpretativa em 2004 

pela Recomendação Geral nº 25, que, a partir de uma leitura articulada dos artigos 1º, 

5º e 24, estabelece uma estrutura interpretativa geral da Convenção para Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a indicar: 

 

(…)”três obrigações centrais aos Estados para eliminar a discriminação: 

assegurar em todas as suas esferas (públicas e privadas) que não haverá 

discriminação direta ou indireta; melhorar a posição social das mulheres 

com programas e políticas efetivos e concretos; abordar as relações de 

gênero prevalecentes e a persistência de estereótipos baseados no género 

que afetam as mulheres não só através de atos individuais por indivíduos, 

mas também na lei, e as estruturas legais e sociais e instituições.” 

 

Nessa Recomendação, o Comitê considerou que a igualdade puramente 

formal é insuficiente, e que não se poderiam "descartar diferenças biológicas e 

socialmente construídas” para justificar quando se admitirá ou não tratamento legal 

desigual. Apesar do texto mencionar transversalidade de outras vulnerabilidades 

(como raça, etnia, identidade religiosa, deficiência, idade, classe, casta) que devem ser 

levadas em consideração na formulação de medidas afirmativas, chama a atenção que 

uma recomendação de 2004 apresente elementos de um binarismo de gênero atrelado 

a uma visão biológica das diferenças. 

                                                 
147 Artigo 4º 1. A adoção, pelos Estados Partes, de medidas especiais de caráter temporário visando 

acelerar a vigência de uma igualdade de fato entre homens e mulheres não será considerada 

discriminação, tal como definido nesta Convenção, mas de nenhuma maneira implicará, como 

consequência, na manutenção de normas desiguais ou distintas; essas medidas deverão ser postas de 

lado quando os objetivos de igualdade de oportunidade e tratamento tiverem sido atingidos. 2. A adoção, 

pelos Estados Partes, de medidas especiais, incluindo as previstas na presente Convenção, destinadas a 

proteger a maternidade, não será considerado discriminação. 
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O artigo 5º148 é um dispositivo digno de nota. Sua alínea a estabelece aos 

Estados o dever de “modificar os padrões socioculturais de conduta de homens e 

mulheres”, para eliminar “práticas consuetudinárias” baseadas na “ideia da 

inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas”. 

Como definir nestes termos padrões socioculturais discriminatórios, e qual padrão 

deve ser paradigmático para modificá-los? Não há como escapar à conclusão de que a 

Convenção da Mulher estipula haver determinados padrões socioculturais mais 

adequados à consecução dos objetivos de emancipação na forma estabelecida pelo 

sistema ONU do que outros padrões. 

A alínea b do mesmo artigo traz como dever do Estado – e direito da mulher, 

portanto – a garantia de uma educação familiar em que haja a “compreensão adequada 

da maternidade como função social”. E, embora preveja que a responsabilidade pela 

educação dos filhos é comum a homens e mulheres, consigna expressamente que “o 

interesse dos filhos constituirá a consideração primordial em todos os casos.” Este 

trecho do texto sequer determina se somente o interesse de filhos crianças ou 

adolescentes deve ser considerado primordial ou se mesmo o interesse de filhos 

adultos deve ser assim considerado, embora se pressuponha por lógica que se faça 

referência a filhos crianças ou adolescentes. Sobretudo, importa lembrar que a questão 

é objeto de convenção específica da ONU (a Convenção sobre os Direitos da Criança), 

e causa estranheza que um documento para proteção dos direitos das mulheres 

estabeleça que estes devem ficar em segundo plano quando confrontados com os 

direitos dos filhos das mulheres. 

O artigo 6º149 determina como dever do Estado a supressão de “todas as 

formas de tráfico de mulheres e exploração de prostituição da mulher”. O debate sobre 

a prostituição como forma de subjugo ou de possibilidade de emancipação da mulher 

é tema de vasta bibliografia e que não cabe aprofundar aqui dado o recorte temático 

                                                 
148 Artigo 5º . Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para: a) modificar os esquemas 

e padrões de comportamento sócio-cultural de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação 

dos preconceitos e práticas consuetudinárias, ou de qualquer outro tipo, que estejam baseados na idéia 

de inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em papéis estereotipados de homens e 

mulheres; b) assegurar que a educação familiar venha a contribuir para um entendimento adequado da 

maternidade como função social e para o reconhecimento da responsabilidade comum de homens e 

mulheres no que diz respeito à educação e ao desenvolvimento dos seus filhos, entendendo-se que o 

interesse dos filhos é consideração primordial em todos os casos. 
149 Artigo 6º. Os Estados Partes tomarão todas as medidas adequadas, inclusive de caráter legislativo, 

para suprimir todas as formas de tráfico de mulheres e exploração da prostituição das mulheres. 
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escolhido para este trabalho, mas não se poderia deixar de mencionar ter a Convenção 

da Mulher se furtado ao debate sobre a regularização do trabalho das profissionais do 

sexo, limitando-se simplesmente a determinar sua supressão. Deve-se mencionar, 

porém, que a Recomendação Geral nº 19 também trouxe nova orientação interpretativa 

a este artigo, indicando fatores de vulnerabilidade que favorecem a prostituição e a 

exploração sexual, e categorizando estas últimas como formas de violência de gênero. 

A Parte II (artigos 7º ao 9º) trata dos direitos políticos e de nacionalidade das 

mulheres. Os artigos 7º 150 e 8º 151 tratam dos direitos das mulheres atuarem na arena 

política por meio do voto e de sua elegibilidade, bem como de participarem da 

formulação de políticas públicas e governamentais, a demonstrar a consolidação e 

permanência das conquistas da primeira onda do movimento feminista152, não só pela 

previsão do direito ao voto em uma carta internacional, mas pela ampliação do âmbito 

do exercício dos direitos políticos. 

Já o artigo 9º 153 mais uma vez identifica os direitos da mulher em relação ao 

homem com quem mantenha um relacionamento conjugal ao estabelecer que seus 

direitos de nacionalidade (quais sejam, adquirir, mudar ou conservá-la) não 

dependerão dos direitos de nacionalidade do marido, bem como serão garantidos às 

mulheres os mesmos direitos que ao homem em relação à nacionalidade dos filhos. 

Em outras palavras, novamente a Convenção somente pensa a mulher enquanto cidadã 

nacional a partir de sua relação conjugal ou familiar com um homem ou com seus 

filhos. A Recomendação Geral nº 21 (1994) atualizou a interpretação desse artigo, 

reforçando a importância da nacionalidade para uma participação plena na vida social 

                                                 
150 Artigo 7º. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação 

contra as mulheres na vida política e pública do país e, em particular, garantirão, em condições de 

igualdade com os homens, o direito: a) de votar em todas as eleições e em todos os referendos públicos 

e de ser elegível para todos os órgãos cujos integrantes sejam publicamente eleitos; b) de participar da 

formulação da política do Estado e na sua execução, de ocupar empregos públicos e de exercer todos 

os cargos públicos em todos os níveis de governo; c) de participar em organizações e associações não-

governamentais que se ocupem da vida pública e política do país. 
151 Artigo 8º. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para garantir às mulheres, em 

igualdade de condições com os homens e sem nenhuma discriminação, a oportunidade de representar 

seus governos no plano internacional e de participar no trabalho das organizações internacionais. 
152 Não obstante, o artigo 7º foi objeto de reservas em sua alínea b por Mônaco e Israel, em relação, 

respectivamente, a ocupação de cargos na polícia e como juízas em cortes religiosas. 
153  Artigo 9º. 1. Os Estados Partes outorgarão às mulheres direitos iguais aos dos homens para 

adquirir,mudar ou conservar sua nacionalidade. Garantirão, em particular, que nem o casamento com 

um estrangeiro nem a mudança de nacionalidade do marido na constância do casamento modifiquem 

automaticamente a nacionalidade da esposa, a tornem apátrida ou a obriguem a adquirir a nacionalidade 

do cônjuge. 2. Os Estados Partes outorgarão às mulheres direitos iguais aos dos homens no que diz 

respeito à nacionalidade dos filhos. 
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e política. E, de fato, a nacionalidade constitui um ponto importante de articulação da 

pessoa com o Estado, com o ordenamento jurídico que a reconhece como sujeito de 

Direito, e condicionar a nacionalidade da mulher a depender do marido impactaria seu 

próprio reconhecimento como sujeito de Direito. 

Na Parte III (artigos 10º ao 14) encontram-se mais disposições referentes aos 

direitos econômicos, sociais e culturais. O artigo 10154 estabelece que as mulheres têm 

direito à educação, incluindo orientação em carreiras e capacitação profissional, 

sempre com vistas à “eliminação de todo tipo de conceito estereotipado dos papeis 

masculino e feminino (...) mediante a modificação dos livros e programas escolares e 

adaptação dos métodos de ensino”. Mas, novamente questiona-se: o que são conceitos 

estereotipados? Quais estereótipos são indesejáveis e devem ser eliminados, e sob 

quais paradigmas se deverá produzir esta educação voltada a uma igualdade de 

gênero? Ainda, por que não pensar que a própria Convenção para Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra a Mulher faz uso de um estereótipo necessário para 

definir o sujeito de Direito? 

Ainda em relação ao direito à educação, o artigo 10, alínea h traz o direito da 

mulher ao acesso a material informativo específico “para assegurar a saúde e o bem-

estar da família”, alocando mais uma vez o bem-estar da família entre os anseios 

pessoais da mulher. 

                                                 
154 Artigo 10º. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação 

contra as mulheres, a fim de assegurar-lhes direitos iguais aos dos homem no campo da educação e em 

particular para assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres: a) as mesmas condições 

de orientação profissional, de acesso aos estudos e de obtenção de diplomas nos estabelecimentos de 

ensino de todas as categorias, tanto nas zonas rurais como nas urbanas; essa igualdade deverá ser 

assegurada na educação pré-escolar, geral, técnica e profissional, assim como em qualquer outra forma 

de capacitação profissional; b) acesso aos mesmos programas, aos mesmos exames, a um pessoal 

docente com a mesma qualificação, instalações e material escolar da mesma qualidade; c) eliminação 

de qualquer concepção estereotipada dos papéis masculino e feminino em todos os níveis e em todas as 

formas de ensino mediante o encorajamento à educação mista e a outros tipos de educação que 

contribuam para alcançar este objetivo e, em particular, mediante a revisão dos livros e programas 

escolares e adaptação dos métodos pedagógicos; d) as mesmas oportunidades no que se refere à 

concessão de bolsas e outras subvenções para estudos; e) as mesmas oportunidades de acesso aos 

programas de educação supletiva, incluindo os programas de alfabetização para adultos e de 

alfabetização funcional, com vistas principalmente a reduzir, o mais cedo possível, qualquer desnível 

de conhecimentos existente entre homens e mulheres; f) a redução das taxas de abandono feminino dos 

estudos e a organização de programas para aquelas jovens e mulheres que tenham deixado os estudos 

prematuramente; g) as mesmas oportunidades de participar ativamente nos esportes e na educação 

física; h) acesso a informações específicas de caráter educativo que contribuam para assegurar a saúde 

e o bem-estar das famílias, incluindo informação e assessoramento para o planejamento familiar. 
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O artigo 11155, referente aos direitos trabalhistas, talvez seja um dos mais 

ricos em elementos que auxiliam na investigação a respeito da construção da “mulher-

convencional”. Antes de mais nada, o artigo estabelece o trabalho como um direito. 

Ora, se é um direito, cabe concluir ser uma faculdade da mulher exercê-lo ou não, e, 

sendo uma faculdade, a dedução mais provável é de que esta mulher não necessita 

auferir renda para seu sustento, o que fornece uma indicação bastante precisa a respeito 

do pertencimento da “mulher-convencional” a uma classe média ou alta, na qual ela é 

sustentada por um homem (pois, já que o direito ao trabalho é assegurado à mulher, o 

dever de trabalhar para sustento da família deverá incumbir a um homem). É 

interessante notar, por outro lado, que apenas em relação à mulher trabalhadora da 

zona rural é considerado no artigo 14 “o importante papel que desempenha na 

subsistência econômica de sua família”, sendo-lhe assegurado o direito à educação 

para expressamente “aumentar sua capacidade técnica” e o direito de se organizar para 

“trabalho por conta própria”. 

Na sequência, o artigo trata da necessidade de eliminação da discriminação 

contra a mulher “na esfera do emprego”, o que significa dizer que existe a 

pressuposição de que o trabalho decorre de uma relação empregatícia, modelo que tem 

seu tempo e lugar bastante definidos no contexto do modo de produção capitalista. A 

                                                 
155 Artigo 11º. 1. Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação 

contra as mulheres na esfera do emprego, objetivando assegurar, em condições de igualdade entre 

homens e mulheres, os mesmos direitos, em particular: a) o direito ao trabalho como direito inalienável 

de todo ser humano; b) o direito às mesmas oportunidades de emprego, incluindo a aplicação dos 

mesmos critérios de seleção em matéria de emprego; c) o direito de escolher livremente profissão e 

emprego, o direito à promoção, à estabilidade no emprego e a todos os benefícios e outras condições de 

trabalho, e o direito à formação e à reciclagem profissionais, incluindo a aprendizagem, o 

aperfeiçoamento profissional e a formação permanente; d) o direito à igualdade de remuneração, 

incluindo benefícios, e à igualdade de tratamento relativa a um trabalho de igual valor, assim como 

igualdade de tratamento com respeito à avaliação da qualidade do trabalho; e) o direito à previdência 

social, especialmente em casos de aposentadoria, desemprego,doença, invalidez, velhice ou relativas a 

qualquer outra incapacidade para trabalhar, assim como o direito a férias pagas; f) o direito à proteção 

da saúde e à segurança nas condições de trabalho, inclusive a salvaguarda da função de reprodução.  

2. A fim de evitar a discriminação contra as mulheres por razões de casamento ou maternidade e de 

assegurar a efetividade do seu direito ao trabalho, os Estados Partes comprometem-se a tomar as 

medidas adequadas para: a) proibir, sob sanções, a demissão por motivo de gravidez ou de licença-

maternidade, e a discriminação nas demissões motivadas pelo estado civil;  b) implantar a licença-

maternidade, com salário pago ou benefícios sociais comparáveis, com a garantia da manutenção do 

emprego anterior, dos direitos de antigüidade e benefícios sociais; c) estimular a prestação de serviços 

sociais de apoio que possibilitem aos pais conciliar as obrigações familiares com as responsabilidades 

profissionais e a participação na vida pública,fomentando especialmente a criação e o desenvolvimento 

de uma rede de estabelecimentos destinados a cuidar das crianças; d) assegurar proteção especial às 

mulheres grávidas que trabalham em situações comprovadamente nocivas a elas. 3. A legislação que 

objetiva proteger as mulheres nas questões compreendidas neste artigo será examinada periodicamente 

à luz dos conhecimentos científicos e tecnológicos e será modificada, revogada ou ampliada conforme 

as necessidades. 
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Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 

prevê também que os direitos à remuneração e à seguridade social devem ser 

assegurados, a reforçar este modo de produção como pressuposto da realidade social 

que se pretende regular. 

Mas a característica mais acentuada do artigo 11 é a preocupação com o tema 

da maternidade no trabalho: das onze alíneas que o compõem, seis tratam de questões 

atinentes à maternidade, tais como “segurança no trabalho para fins de salvaguarda da 

função de reprodução”; impedimento de “discriminação contra a mulher por razão de 

casamento ou maternidade” em relação ao seu direito de trabalhar; “proteção especial 

na gravidez” e direito a benefícios sociais específicos como a licença-maternidade e 

direito a estabilidade. 

Não se pretende, à evidência, minimizar a importância de se assegurar tais 

direitos à mulher trabalhadora caso esta decida se tornar mãe. Porém, é de causar 

espécie que mais da metade das previsões da Convenção da Mulher a respeito do 

trabalho da mulher tratem exclusivamente desta questão, como se o único problema 

das mulheres no trabalho fossem os empecilhos da maternidade: não há uma só palavra 

a respeito do assédio moral e sexual (não obstante a Recomendação Geral nº 19 tenha 

reinterpretado esse artigo para incluir o assédio sexual no trabalho como forma de 

violência), ou dos estereótipos gerados pela divisão sexual do trabalho, ou mesmo da 

questão do trabalho doméstico não remunerado. Em relação ao direito à saúde no 

trabalho não é diferente: saúde da mulher é um item tratado como praticamente 

sinônimo de saúde na gravidez e na lactância, com garantia de acesso aos serviços 

médicos para garantir proteção à mulher nestas fases da vida e com especial ênfase ao 

planejamento familiar. Sobre o direito ao aborto, uma das principais bandeiras 

feministas até hoje, não há qualquer menção. 

O art. 12156 trata do combate à discriminação no atendimento à saúde, e 

também foi revisto pela Recomendação Geral nº 19, com a inclusão da violência contra 

mulheres como questão de saúde por ser fator de risco. Foram igualmente incluídas na 

nova interpretação práticas tradicionais prejudiciais à saúde das mulheres, tais como 

                                                 
156 Artigo 12º. 1. Os Estados Partes adotarão todas as medidas adequadas para eliminar a discriminação 

contra as mulheres na esfera dos cuidados com a saúde, com vistas a assegurar-lhes, em condições de 

igualdade entre homens e mulheres, o acesso aos serviços médicos, inclusive os relativos ao 

planejamento familiar. 2. Inobstante o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os Estados Partes garantirão 

às mulheres assistência apropriada, e se necessário gratuita, durante a gravidez, o parto e o período 

posterior ao parto, e assegurarão a ela uma nutrição condizente durante a gravidez e o aleitamento. 
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dietas específicas para grávidas, preferência por filhos do sexo masculino, e a 

mutilação genital feminina. 

Além da Recomendação Geral nº 19, a Recomendação Geral nº 24 (1999)157 

incluiu meninas e adolescentes de forma expressa como sujeito dos direitos previstos 

no artigo, e detalhou diferenças biológicas (assim nomeadas nos termos da 

Recomendação) no tratamento de saúde, inclusive com treinamento para 

sensibilização em gênero para equipe de atendimento. 

O art. 13158 trata do direito de obter empréstimos bancários e de receber 

benefícios sociais familiares, atos que em alguns países são restritos aos chefes de 

família (presumidamente o marido). Também ocorre que algumas legislações 

domésticas sejam mais benéficas para mulheres do que para homens sobre esse tema 

(como no caso da Irlanda, que também apresentou reserva a esse artigo sob essa 

justificativa). 

O artigo 14159 trata das mulheres de áreas rurais e as especificidades de seus 

direitos. A Recomendação Geral nº 19 apontou em relação a esse artigo o risco de 

violência de gênero decorrente de atitudes tradicionais de subordinação das mulheres 

de zonas rurais; bem como a recorrência de meninas de zonas rurais que saem para 

procurar empregos nas cidades, ficando mais sujeitas à violência e exploração sexual, 

e que todas essas situações configuram violência de gênero e, portanto, forma de 

discriminação vedada pela Convenção para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher. 

A Parte IV (artigos 15 e 16) contém os dispositivos referentes à igualdade 

jurídica entre homens e mulheres no casamento e na família. Os artigos que obrigam 

ao reconhecimento da igualdade jurídica entre homens e mulheres merecem particular 

                                                 
157 Além do artigo 12, essa recomendação menciona o artigo 5º (maternidade como função social e parte 

da educação familiar), 10º (acesso de meninas e mulheres a informação para sua saúde e bem estar), 14 

(mesma previsão para mulheres de áreas rurais) e 16 (espaçamento dos filhos como fator de saúde, bem 

como maternidade precoce). 
158 Artigo 13º. Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação 

contra as mulheres em outras esferas da vida econômica e social a fim de assegurar, em condições de 

igualdade entre homens e mulheres, os mesmos direitos, em particular: a) o direito a benefícios 

familiares; b) o direito a obter empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de auxílio financeiro; 

c) o direito de participar em atividades recreativas, esportivas e em todos os aspectos da vida cultural.  
159 Artigo 14. 1. Os Estados Partes levarão em consideração os problemas específicos enfrentados pelas 

mulheres do campo e o importante papel que elas desempenham na subsistência econômica de suas 

famílias, principalmente pelo seu trabalho em setores não-monetários da economia, e tomarão todas as 

medidas apropriadas para assegurar a aplicação dos dispositivos desta Convenção às mulheres das zonas 

rurais. 
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atenção, pois os artigos 15 e 16, ao lado dos artigos 2º e 9º, foram os mais 

recorrentemente considerados “conflitantes com leis ou costumes nacionais, e, 

portanto, não-vinculantes” (GIERYCZ, 2006), e por isso foram objeto de reserva por 

muitos dos Estados-partes. 

O artigo 15160 determina o reconhecimento “à mulher a igualdade com o 

homem perante a lei”, conferindo-lhe idêntica capacidade jurídica. Esta capacidade 

jurídica, por sua vez, é relacionada aos direitos de “firmar contratos e administrar 

bens”, o que mais uma vez implica que as regras da Convenção da Mulher foram 

pensadas para um contexto social em que exista liberdade de contratar e direito a ter 

bens de sua propriedade, ou seja, para o modo de produção capitalista. A 

Recomendação Geral nº 21 (1994) defendeu que "impedir uma mulher de contratar ou 

ter acesso a crédito financeiro sem o marido ou um parente homem é negar sua 

autonomia legal e restringe sua possibilidade de sustentar a si e seus dependentes". 

Também inseriu na nova interpretação o dever dos Estados de assegurar a igualdade 

como parte ou testemunha em processos judiciais, e na escolha de domicílio. 

O artigo 16 161 talvez seja o mais polêmico da Convenção para Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, não somente pelo elevado número 

                                                 
160 Artigo 15º. 1. Os Estados Partes reconhecerão às mulheres a igualdade com os homens perante a lei. 

2. Os Estados Partes reconhecerão às mulheres, em matéria cível, capacidade jurídica idêntica a dos 

homens e as mesmas oportunidades para o exercício dessa capacidade. Em particular, reconhecerão às 

mulheres direitos iguais no que concerne à celebração de contratos e a administração de bens, e 

dispensar-lhe-ão um tratamento igual em todas as etapas do processo judicial. 3. Os Estados Partes 

acordam que todo contrato ou outro instrumento privado com efeitos jurídicos que tenda a restringir a 

capacidade jurídica da mulher será considerado nulo. 4. Os Estados Partes concederão aos homens e às 

mulheres os mesmos direitos no que concerne à legislação relativa à livre circulação das pessoas e à 

liberdade de escolha de residência e domicílio. 
161 Artigo 16º. 1. Os Estados Partes adotarão todas as medidas necessárias para eliminar a discriminação 

contra as mulheres em todos os assuntos relativos ao casamento e às relações familiares e, em particular, 

assegurarão, com base na igualdade entre homens e mulheres: a) o mesmo direito de contrair 

matrimônio; b) o mesmo direito de escolher livremente o cônjuge e de contrair matrimônio apenas 

se essa for sua livre e espontânea vontade; c) os mesmos direitos e responsabilidades durante o 

casamento e quando da sua dissolução; d) os mesmos direitos e responsabilidades como pais, seja qual 

for seu estado civil, em assuntos pertinentes aos filhos. Em todos os casos, os interesses dos filhos 

merecerão consideração primordial; e) os mesmos direitos de decidir livre e responsavelmente 

sobre o número de filhos e o intervalo entre os nascimentos e de ter acesso à informação, à educação 

e aos meios necessários que lhe permitam exercer esses direitos; f) os mesmos direitos e 

responsabilidades no que se refere à tutela, curatela, guarda e adoção dos filhos, ou instituições 

análogas, quando esses conceitos existirem na legislação nacional. Em todos os casos, os interesses 

dos filhos merecerão consideração primordial; g) os mesmos direitos pessoais como marido e 

mulher, inclusive no que diz respeito à escolha do sobrenome, profissão e ocupação; h) os mesmos 

direitos a ambos os cônjuges em matéria de propriedade, aquisição, gestão, administração, gozo e 

disposição dos bens, tanto a título gratuito quanto a título oneroso.  

2. O noivado e o casamento de crianças não terão efeito legal e todas as medidas necessárias, 

inclusive de caráter legislativo, serão tomadas para estabelecer uma idade mínima para o casamento e 

para tornar obrigatória a inscrição dos casamentos em registro oficial. (destaques meus). 
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de reservas que lhe foi feito, como já mencionado, mas também por delinear um estilo 

de vida que mostra o quanto o exercício dos direitos das mulheres ainda se vincula às 

relações conjugais e familiares, mesmo em se pensando sistemas culturais que 

entendem este modelo como um símbolo de liberdade e de pleno exercício de direitos. 

O primeiro aspecto a ser sublinhado diz respeito ao direito de contrair matrimônio e 

de escolher livremente o cônjuge: a considerar o extenso rol de previsões relativas aos 

filhos, não é demais presumir que somente se inclui no conceito de casamento 

utilizado pela Convenção da Mulher o casamento heterossexual com finalidade 

reprodutiva. Ou seja, não estão contempladas quaisquer outras opções de 

conjugalidade que não a de família nuclear e monogâmica, ou mesmo modelos em que 

se prevejam os direitos relativos a ser solteira. No mesmo sentido, em relação aos 

filhos, permanece insistentemente a previsão de prioridade dos interesses destes “em 

todos os casos”, e os direitos são destinados a permitir a mulher decidir quantos filhos 

quer ter, e em que intervalo: como já mencionado, a Convenção da Mulher é omissa 

quanto o direito ao aborto, e não chega a ser expressa sobre o direito a não ter filhos, 

muito embora a Recomendação Geral nº 19 tenha incluído nesse artigo a interpretação 

no sentido de que o "aborto e esterelização compulsórios afetam saúde física e mental 

e violam o direito de escolher quantos filhos e com qual intervalo”. O Comitê da 

Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 

não incluiu, porém, em nenhuma das Recomendações Gerais, qualquer indicação de 

que os Estados-partes da Convenção da Mulher devam legalizar o aborto como forma 

de garantir direitos humanos das mulheres, uma das mais recorrentes reivindicações 

de movimentos feministas. A mesma recomendação abrangeu a violência doméstica e 

familiar como modalidade de violência baseada no gênero e forma de discriminação, 

afirmando, ainda, que “isso prevalece em todas as sociedades”. 

Questiona-se: quem é, afinal, a “mulher-convencional”? Os direitos pelos 

quais se luta em movimentos sociais devem-se presumir como almejados pelo sujeito 

defendido pelo movimento. Dessa forma, por meio dos direitos demandados é possível 

traçar um perfil deste sujeito. Diante da leitura crítica dos direitos que a Convenção 

para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher pretende 

assegurar às mulheres por meio de imposição de obrigações aos Estados-Partes, é 

possível afirmar que a “mulher-convencional” quer ter direito a decidir sobre seu 

casamento com um homem e sobre a constituição de sua família com ele, bem como 

quer trabalhar fora de casa se assim o desejar, desde que asseguradas todas as 
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condições para que possa exercer plenamente a maternidade – afinal, o interesse dos 

filhos deve ser primordial. 

Para Dreyfus (2012), a Convenção traz as marcas de um estruturalismo 

feminista que imagina uma desigualdade institucionalizada com base no sexo 

biológico produzido diferencialmente por mulheres e homens e que, além disso, 

reforça a vitimização das mulheres ao comparar sua situação com a do opressor, e, em 

particular nega às mulheres qualquer capacidade de agência (DREYFUS, 2012, p. 41). 

Torna-se nítido qual é o sujeito produzido pelo discurso do feminismo de 2ª 

geração simbolizado pelo documento da ONU: a Convenção da Mulher mantém o 

normal. A mulher normal (ou convencional, aqui no sentido sinônimo de tradicional e 

de comportamento mantido dentro de determinada norma) é mãe, casada, e 

heterossexual, em um contexto em que a definição da norma do desenvolvimento 

sexual é elaborada em torno da genitalidade e da reprodução. Seus direitos são 

formulados a partir da possibilidade de escolha de um marido, de quantos filhos vai 

ter, e se quer trabalhar, tudo isso tendo em vista ser ela, a mulher, a base da família, a 

qual, por sua vez, é base da sociedade. Em outras palavras, a mulher-convencional tem 

direito ao “normal” de uma mulher: querer casar com um homem, querer ser mãe, 

querer sair do âmbito doméstico (já que, por pressuposição, é sustentada, e o trabalho 

é um anseio pessoal, e não uma necessidade econômica). 

Embora enquanto documento jurídico não seja um instrumento regulador de 

condutas individuais (como ocorre, por exemplo, com leis nacionais penais e civis), 

mas sim criador de deveres aos Estados, a Convenção, ao prever e positivar direitos à 

“mulher-convencional”, determina indiretamente como deve ser a vida das mulheres 

pelos direitos que em tese lhes interessam. Os dispositivos de poder são articulados 

diretamente ao corpo, e a vida se torna alvo das tecnologias de poder, e por isso esse 

exame crítico da Convenção é altamente ilustrativo da ideia do poder produtor de 

sujeitos: a ONU, composta pelas grandes potências políticas internacionais, produz 

por meio da Convenção da Mulher a mulher que tem direito a ter direitos, construída 

de forma controlada e normatizada. 

Não se pretende com esse argumento retirar a importância da conquista dos 

direitos de escolher com quem se casar, quantos filhos se deseja ter, ou ainda dos 

direitos trabalhistas específicos das mulheres que são mães. Porém, esses direitos só 

fazem sentido em um universo cultural em que essas vontades sejam pressuposições - 

ou imposições. 
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A “mulher-convencional” enquanto sujeito constituído pela Convenção da 

Mulher produz, paradoxalmente, ao menos duas discriminações: a primeira quando 

exclui mulheres que vivam em Estados-partes cujas realidades culturais sejam 

incompatíveis com o modelo de sujeito apresentado pelo documento; e a segunda 

quando impõe um estilo de vida às mulheres habitantes dos Estados-partes em que este 

mesmo modelo seja hegemônico. Para ser a mulher que tem direito a ter direitos, a 

“mulher-convencional” deve ser a mulher “normal”: a inadequação representada por 

todas as mulheres que não adotem o estilo de vida da mulher heterossexual, casada, 

mãe e que trabalha para satisfazer-se pessoalmente as coloca fora da norma – e, por 

consequência, do direito a ter direitos. 

 

 

3.2.3. As reservas à Convenção: mapeamento quantitativo dos países 

 

 

O entendimento do sistema ONU como uma solução plena para garantia dos 

Direitos Humanos conduz à hipótese provisória de que o obstáculo à efetividade dos 

direitos humanos das mulheres reside no não cumprimento integral da Convenção da 

Mulher pelos países, e que, para assegurar a emancipação das mulheres bastaria a 

eliminação das reservas, e seu reconhecimento como sujeito de Direito pela 

Convenção seria suficiente. Porém, a análise exposta no tópico anterior indica que o 

próprio texto da Convenção da Mulher pode ser considerado não emancipatório, e isso 

justifica questionar se, de fato, o problema de sua efetividade está nas reservas. 

Ainda assim, o número elevado de reservas demanda um olhar mais detido. 

Examinar as reservas da Convenção corresponde ao exame dos direitos recusados, e 

por quais Estados-membros. Com esse mapeamento, pretendo localizar padrões 

políticos, culturais e sociais que possam ser associados a essa negativa de 

reconhecimento. 

Ressalte-se, todavia, que o objetivo principal da investigação empreendida 

nesta tese é a análise da construção do sujeito de Direito mulher no sistema ONU a 

partir da observação da sua estrutura institucional e normativa. Por essa razão, o perfil 

dos países quanto às reservas se restringiu a uma observação dos pontos políticos e 

culturais que pareceram mais relevantes em relação a contextos políticos e culturais 

globais (especialmente o processo de descolonização da África e Ásia, o fim a Guerra 
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Fria e a desintegração de Estados alinhados ao bloco soviético, bem como a 

reorganização do desenho político internacional na virada do século XX para o XXI e 

as tensões entre os Estados Unidos como potência mundial principal e países 

muçulmanos em conflitos armados, especialmente a partir dos anos 1990), com o 

objetivo de analisar como tais processos podem ter impactado a adesão dos países à 

Convenção da Mulher por motivos diversos da construção da emancipação das 

mulheres. 

O mapeamento quantitativo das reservas foi elaborado dividindo-se, em 

primeiro lugar, os países em dois grupos: países sem e com reservas à Convenção. 

Internamente a essa primeira divisão, os países foram organizados em subgrupos pelo 

critério da forma de manifestação do consentimento ao tratado (por assinatura e 

ratificação, ou apenas por ratificação, ou ainda por adesão ou sucessão), para que se 

pudesse observar se a forma de manifestar consentimento ao tratado poderia ter ou não 

alguma relação com a imposição de reservas. 

Além dessa subdivisão pelo critério da forma de manifestação do 

consentimento ao tratado, também se observou quais países jamais tiveram reservas 

desde a ratificação, quais tiveram reservas e as retiraram ao longo da vigência da 

Convenção (consignando quais ficaram sem qualquer reserva, e quais mantiveram 

algumas), e quais não retiraram qualquer reserva imposta na ratificação. 

Em suma, o mapeamento quantitativo dos 189 Estados-Partes mostrou os 

seguintes resultados162: 

 

(i) 134 (cento e trinta e quatro) países não têm quaisquer reservas à Convenção para 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, assim divididos: 

- 50 tornaram-se parte da Convenção por assinatura e ratificação e nunca tiveram 

reservas; 

- 68 tornaram-se parte da Convenção por adesão e nunca tiveram reservas; 

- 13 tornaram-se parte da Convenção por assinatura e ratificação, apresentaram 

reservas e retiraram todas posteriormente; 

                                                 
162 Marijke De Pauw examinou tendências nos atos de retirada de reservas dos países, constatando ter 

sido mais frequente a retirada de reservas logo após a entrada em vigor da Convenção, mas que, por 

outro lado, reservas de longo alcance foram feitas recentemente pelos Estados que ingressaram no 

tratado por adesão (2013, p. 65).  
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- 03 tornaram-se parte da Convenção por adesão, apresentaram reservas e as retiraram 

posteriormente. 

 

(ii) 55 (cinquenta e cinco) países têm reservas à Convenção para Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra a Mulher, assim divididos: 

- 13 tornaram-se parte da Convenção por assinatura e ratificação, apresentaram 

reservas e nunca as retiraram; 

- 19 tornaram-se parte da Convenção por adesão, apresentaram reservas e nunca as 

retiraram; 

- 06 tornaram-se parte da Convenção por assinatura e ratificação, apresentaram 

reservas e retiraram algumas posteriormente, mantendo as demais; 

- 17 tornaram-se parte da Convenção por adesão, apresentaram reservas e retiraram 

algumas posteriormente, mantendo as demais. 

 

Feita essa divisão em categorias, foram observadas as trajetórias históricas 

recentes dos países, bem como algumas das principais características culturais, 

políticas, econômicas e religiosas que permitissem verificar se há ou não padrões nos 

direitos denegados por meio das reservas. Após, foi verificado se é possível estabelecer 

alguma relação entre o Índice de Desigualdade de Gênero do PNUD163 e a previsão de 

alguns direitos no ordenamento jurídico doméstico desses países164 com o fato de o 

Estado apresentar ou não reservas à Convenção para Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher. 

 

 

3.2.3.1. Os Estados-Partes sem reservas 

 

                                                 
163 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento assim define: "O Índice de Desigualdade 

de Gênero (IDG) reflete desigualdades com base no gênero em três dimensões – saúde reprodutiva, 

autonomia e atividade econômica. A saúde reprodutiva é medida pelas taxas de mortalidade materna e 

de fertilidade entre as adolescentes; a autonomia é medida pela proporção de assentos parlamentares 

ocupados por cada gênero e a obtenção de educação secundária ou superior por cada gênero; e a 

atividade econômica é medida pela taxa de participação no mercado de trabalho para cada gênero.” 

Disponível em: http://www.pnud.org.br/idh/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH . Acesso em 

julho de 2016. 
164 Conforme mapa interativo elaborado a partir de banco de dados da ONU e do Banco Mundial pelo 

jornal The Guardian em 2013. Disponível em: http://www.theguardian.com/global-development/ng-

interactive/2014/feb/04/womens-rights-country-by-country-interactive Acesso em julho de 2016. 
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Atualmente, 134 dos 189 Estados-partes não têm qualquer reserva ao texto da 

Convenção. Segue abaixo o mapeamento dos mesmos, considerando a forma de 

manifestação de consentimento ao tratado, localização geográfica e se houve retirada 

de reservas após a vinculação à Convenção. 

 

(i) Estados-Partes que assinaram e ratificaram a Convenção 

 

Dos 134 países acima referidos, 50 nunca tiveram reservas, ou seja, desde o 

momento da elaboração/assinatura da Convenção para Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher, reconheceram integralmente os direitos previstos 

ali. Quanto ao continente, esses 50 países se dividem em: 17 da África; 09 da Europa; 

07 da Ásia; 06 da América do Sul, 05 da América Central; 05 da América do 

Norte/Caribe e 01 da América do Norte. 

Outros 13 países assinaram a Convenção e, embora a tenham ratificado 

fazendo reservas, retiraram todas ao longo da vigência do tratado. Esses 13 Estados se 

dividem em: 11 da Europa, 01 da América do Norte e 01 da Ásia. Aqui se nota 

predominância de países europeus, sendo que metade fez parte do bloco socialista na 

Guerra Fria (Bielorrússia, Hungria, Polônia, Romênia, Rússia e Ucrânia). Também 

estão nesse grupo países em geral classificados como desenvolvidos: Áustria, Bélgica, 

Alemanha, França, Luxemburgo e Canadá. 

 

(ii) Estados-Partes por adesão ou sucessão 

 

Nesse subgrupo, foram alocados os países que se tornaram Estados-membros 

da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 

por adesão ou sucessão, o que significa aderir aos termos propostos no tratado sem 

participar de sua negociação. Dentre os países que manifestaram seu consentimento 

ao tratado de uma dessas formas, 68 Estados nunca tiveram reservas, dividindo-se, 

quanto à localização geográfica em: 27 da África; 17 da Europa; 09 da Oceania; 08 da 

Ásia; 04 do Caribe, 02 da América do Sul e 01 da América Central165. 

                                                 
165 Também se encontra neste grupo o Azerbaijão, que é transcontinental (Europa/Ásia). 
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A maior parte dos países agrupados sob esse critério é de africanos que se 

tornam Estados-membros da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher nos anos 1990, período que coincide com final da 

Guerra Fria e do socialismo soviético, o que impactou diversos aspectos da política 

local africana166. O segundo grupo (também ingressantes na década de 1990) mais 

presente é de países europeus que compunham estados que se desintegraram após o 

esfacelamento do comunismo, e que pertenciam ao bloco soviético (ex-URSS) ou 

mantiveram regimes socialistas independentes da URSS (ex-Iugoslávia e Albânia). 

Também os asiáticos desta categoria pertenciam ao bloco soviético (repúblicas da Ásia 

Central). 

Não obstante as exceções a esse perfil representadas pelos países do Caribe 

(que passam a integrar a Convenção da Mulher nos anos 1980) e da Oceania (a partir 

dos anos 2000), e mais Grécia, Andorra e San Marino167, é razoável supor que a adesão 

dos países mencionados guarde relação com a reorganização dos alinhamentos 

político-ideológicos no contexto pós-Guerra Fria e o colapso do bloco comunista. 

Assim, pode representar a intenção de participar de uma ordem internacional 

hegemônica, que apresenta como valores orientadores (em tese, ao menos) os direitos 

humanos, como será mais explorado nas considerações finais. 

Ainda entre os países que ingressaram no tratado por adesão ou sucessão, 03 

deles tiveram reservas e retiraram: Chipre, República Checa e Fiji. 

 

 

3.2.3.2. Os Estados-Partes com reservas 

 

 

Conforme já mencionado, 55 dos 189 Estados-partes apresentam atualmente 

reservas ao texto da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher. 

                                                 
166 Sobre o tema, ver VISENTINI, Paulo Fagundes. As Revoluções Africanas: Angola, Moçambique 

e Etiópia, Ed. Unesp, 2012 e HOBSBAWN, Eric. “Terceiro Mundo e revolução” in A Era dos 

Extremos, Companhia das Letras: São Paulo, 1994 - p. 421 – 446. 
167 A Grécia ratifica a Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher em 1983; Andorra (que tem uma nova Constituição em 1993), ingressa na ONU em 1994 e 

ratifica Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher em 1997; 

San Marino ingressa na ONU em 1992 e ratifica a Convenção para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher em 2003. 
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(i) Estados-Partes que assinaram e ratificaram 

 

Dentre os países que ao menos assinaram antes de entrar em vigor e 

ratificaram posteriormente, 13 Estados fizeram reservas na assinatura e nunca 

retiraram. Quanto à localização geográfica, esses 13 Estados se dividem em: 05 da 

Ásia, 02 da África, 02 da América do Sul, 01 da América do Norte/Caribe, 01 da 

América Central, 01 da Europa e 01 da Oceania. 

Todos têm de 01 a 02 reservas, sendo que 11 fazem reserva ao artigo 29 (10 

destes 11 fazem exclusivamente a esse artigo, apenas Israel faz ao artigo 29 e também 

ao artigo 7º). 

O artigo 29 fala da submissão de conflitos relativos à Convenção à jurisdição 

internacional. Embora esse dispositivo tenha recebido um elevado número de reservas, 

ele não será objeto da análise qualitativa em razão do recorte escolhido para 

desenvolvimento da presente tese, que é o da constituição do sujeito de Direito mulher 

no Direito Internacional a partir dos direitos diretamente relacionados a esse sujeito. 

Ainda nesse grupo, Austrália faz reserva ao artigo 11 e uma reserva genérica 

168; e Lesoto ao art. 2º 169. Outros 06 Estados que assinaram e ratificaram, e fizeram 

reservas na ratificação, retiraram algumas ao longo da vigência, mantendo outras. 

Esses Estados se dividem em 01 da América do Sul, 01 da América do Norte/Caribe, 

01 da África, 01 da Ásia, 01 da Oceania e 01 da Europa. 

As características mais relevantes dos países aqui listados parecem variar 

bastante, seja no aspecto geográfico, seja no cultural ou no econômico. Mas chamam 

a atenção o caso da Nova Zelândia e a retirada de reservas apenas em seu território 

dito metropolitano, tendo sido mantidas nas Ilhas Cook em razão da presença de 

culturas muito diversas dentro de seu próprio território; e o Reino Unido, que não faz 

reserva expressa integral se dizendo não obrigado a determinado dispositivo, mas 

apresenta uma lista extensa de restrições interpretativas aos artigos 1º, 11, 15 e 16 

                                                 
168 Alguns países apresentam reservas ao sentido geral da Convenção para Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher sem indicar qualquer artigo, ou especificando algum aspecto 

de sua legislação doméstica e declarando que esta última prevalecerá no caso de conflito com a 

Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, conforme será 

comentado no tópico 3.2.2.3. 
169 Por se tratar de reserva ao artigo 2º, será comentada com maior detalhamento no tópico de análise 

qualitativa das reservas aos artigos 2º e 16. 
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(embora tenha retirado as reservas ao artigo 15.4), além de uma genérica sobre 

mulheres nas Forças Armadas. 

 

(ii) Estados-Partes por adesão ou sucessão 

 

Dos países que ingressaram na Convenção da Mulher por adesão ou sucessão, 

e fizeram reservas na assinatura, 19 Estados nunca as retiraram. Dividem-se em: 12 da 

Ásia, 03 da África, 02 da Europa, 01 da América do Norte/Caribe e 01 da Oceania. 

Nesse subgrupo verifica-se uma maioria significativa de países asiáticos ou africanos 

muçulmanos, que ingressam no tratado nos anos 2000, e vale ressaltar aqui que o 

período foi marcado por conflitos armados relevantes entre potências ocidentais 

(especialmente os Estados Unidos da América) e alguns países do Oriente Médio 

(como a Guerra do Golfo em 1990), além do Afeganistão após os ataques de 11 de 

setembro de 2001, eventos que simbolizam uma nova fase da reorganização mundial 

após o fim a Guerra Fria e marcam uma transformação da participação desses países 

na comunidade internacional 170. 

Outros 17 países que ingressaram na Convenção para Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra a Mulher por adesão ou sucessão e fizeram 

reservas na assinatura retiraram algumas e mantiveram outras. Dividem-se em: 08 da 

Ásia, 04 da Europa, 03 da África, 01 da Oceania, 1 América do Norte/Caribe. 

 

 

3.2.3.3. Outras situações 

 

 

(ii) Países com reservas genéricas 

 

Há que se destacar o conjunto de 05 países que estabelecem reservas 

genéricas à Convenção da Mulher. São eles: Austrália, Brunei, Mônaco, Oman e 

Arábia Saudita. As reservas genéricas consistem na manifestação de discordância de 

um Estado-parte em relação à Convenção da Mulher, apresentada sem especificar 

qualquer artigo, e apenas informando que não aplicará qualquer dispositivo da 

                                                 
170 A esse respeito, ver: ARRAES, Virgílio Caixeta. “Guerra do Golfo: a crise da nova ordem mundial”, 

in Rev. Bras. Polít. Int. 47 (1): 112-139 [2004]. 
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Convenção da Mulher naquilo que for discordante com alguma especificidade de seu 

ordenamento jurídico interno. 

A Austrália formulou reserva genérica para manter sua legislação doméstica 

que exclui as mulheres de tarefas de combate nas Forças Armadas, e Mônaco, para 

manter inalteradas suas regras de sucessão ao trono, bem como leis de benefícios 

sociais específicos dos chefes de família os quais são, presumidamente, os maridos, 

segundo a lei monegasca. Já Brunei, Oman e Arábia Saudita invocam as leis 

fundamentadas na religião islâmica para afastar todo e qualquer dispositivo da 

Convenção da Mulher em sentido contrário. 

 

(ii) Países que não são membros da Convenção para Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher 

 

Atualmente apenas 5 membros da ONU não assinaram a Convenção para 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher: o Vaticano171, o 

Sudão, a Somália, Tonga e o Irã. Além desses, também não são parte os EUA e Palau, 

que assinaram em 1980 e 2011 respectivamente, mas não ratificaram, e por isso não 

estão juridicamente obrigados ao texto da Convenção. 

 

 

3.2.4. As reservas à Convenção: mapeamento quantitativo dos artigos 

 

 

Dentre os 30 artigos da Convenção da Mulher, 10 deles são objeto de reservas 

pelos países acima considerados: os artigos 1º (conceito de discriminação, com 

reservas de 02 países); 2º (combate à discriminação, com reservas de 15 países); 5º 

(estereótipos socioculturais, com reservas de 06 países); 7º (votar e ser votada, com 

reservas de 02 países); 9º (direito à nacionalidade relacionada a casamento e filhos 

com reservas de 14 países); 11 (trabalho, com reservas de 06 países); 13 (benefícios 

familiares, empréstimos bancários, vida cultural, com reservas de 02 países); 15 

(igualdade perante a lei, com reservas de 10 países); 16 (igualdade no casamento, com 

                                                 
171 O Vaticano não é um Estado-membro da ONU, mas tem o status de observador permanente, o que 

não impediria sua adesão ao tratado, como ocorre com a Palestina. Disponível em: 

http://www.un.org/en/sections/member-states/non-member-states/index.html . Acesso em julho de 

2016. 
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reservas de 24 países) e 29 (submissão de controvérsia a arbitragem, com reservas de 

37 países). 

Não tem reservas os artigos 3º (medidas dos Estados para implementação dos 

direitos econômicos, sociais e culturais), 4º (ações afirmativas), 6º (tráfico de mulheres 

e prostituição), 8º (representação dos governos no plano internacional), 10 (direito à 

educação), 12 (saúde), 14 (direito econômicos, sociais e culturais mulheres zona 

rural)172. 

Conforme já mencionado no item 3.2.3, os artigos 2º e 16 são os dispositivos 

que mais receberam reservas173, e suas justificativas serão objeto de análise no tópico 

3.2.6. 

 

3.2.5. Qual o impacto das reservas no Índice de Desigualdade de Gênero e no 

ordenamento jurídico doméstico dos países que as apresentam? 

 

 

Conforme já mencionado, as reservas à Convenção da Mulher são 

frequentemente apontadas como sendo um obstáculo à implementação plena dos 

direitos humanos das mulheres. Porém, trata-se de hipótese que deve ser submetida a 

alguma verificação para que se possam aferir dados que permitam afirmar que a vida 

das mulheres cujos países apresentam reservas à Convenção seja, de fato, prejudicada 

pelo não reconhecimento de direitos daí decorrente. Nesta tese, optou-se por verificar 

a eventual relação entre o Índice de Desigualdade de Gênero do PNUD e a previsão 

de alguns direitos no ordenamento jurídico doméstico desses países com o fato de o 

Estado apresentar ou não reservas à Convenção para Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher. 

O Índice de Desigualdade de Gênero do PNUD foi escolhido como parâmetro 

de comparação em razão de o PNUD integrar o sistema ONU, o que permite questionar 

como são elaborados os critérios para aferição da igualdade de gênero nos Estados. 

                                                 
172 Os demais artigos (à exceção do artigo 29, já comentado), os outros sem reservas dizem respeito ao 

funcionamento do Comitê e regras técnicas relativas à Convenção para Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher: 17 (comitê Convenção para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher), 18 (relatórios estatais), 19 (regulamento do comitê), 20 (reuniões do 

comitê), 21 (prestação de contas do comitê), 22 (representação das agências especializadas), 23 

(prevalência da norma mais benéfica em caso de conflito de normas), 24 (medidas em âmbito nacional), 

25 (ratificação e adesão), 26 (revisão), 27 (vigência) e 28 (reservas). Em razão do recorte proposto para 

a tese, não será comentada a ausência de reservas a estes artigos. 
173 À exceção do artigo 29, que não será examinado, como já justificado na nota 85. 
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Mesmo supondo ser a Convenção da Mulher um instrumento adequado para atingir o 

objetivo da igualdade entre os gêneros, é relevante questionar o quanto ela se 

harmoniza ou não com esses critérios. 

Em relação às previsões legais nacionais, foram escolhidos para comparação 

a positivação de direitos de 1ª e 2ª geração, respectivamente: previsão de igualdade 

formal por cláusula constitucional ou dispositivo legal, e direito à propriedade e de 

herança; direitos trabalhistas referentes a licença-maternidade ou licença de 

paternidade remuneradas. 

 

 

3.2.5.1. Os países sem reservas 

 

 

Como já exposto no mapeamento quantitativo, dos 189 Estados-partes atuais 

da Convenção, 134 aceitam integralmente seus termos, sendo mais frequente que não 

tenham reservas aqueles países que jamais as tiveram desde a ratificação do 

documento (total de 118 países). O ato de retirar reservas postas na ratificação não se 

mostrou comum. Como visto no tópico anterior, apenas 03 países retiraram todas as 

reservas que apresentaram na adesão, e dos 55 que tem reservas, 32 mantém aquelas 

mesmas apresentadas na manifestação de consentimento ao tratado, e 23 retiraram 

apenas algumas. 

Dentre os 50 Estados que assinaram a Convenção da Mulher antes de sua 

entrada em vigor e ratificaram o documento sem reservas não parece haver fatores 

políticos, econômicos, sociais ou culturais comuns ou, ao menos, suficientemente 

semelhantes para possibilitar agrupá-los sob uma mesma tendência. Quando 

comparados quanto ao Índice de Desigualdade de Gênero e de algumas previsões 

legais de seus ordenamentos jurídicos domésticos, são bastante diversos entre si: tanto 

há países com IDG bastante elevado quanto outros com baixo IDG na lista dos países 

sem reservas, o que fornece elementos para afirmar que a forma de adesão (por 

assinatura prévia à entrada em vigor, sem reservas) provavelmente não guarda relação 

com a desigualdade de gênero - ao menos nos critérios fixados pelo PNUD. Há 

também entre esses países diferenças na legislação do ordenamento jurídico doméstico 

no que diz respeito aos direitos das mulheres. 
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Já dentre os Estados-membros da Convenção da Mulher que ingressaram no 

tratado por adesão ou sucessão (ou seja, sem participarem de sua negociação) e o 

fizeram sem jamais ter imposto qualquer reserva, constata-se serem em sua maior parte 

países africanos (27 ao todo) de alto IDG. 

Citam-se aqui alguns exemplos das disparidades acima indicadas: 

ingressaram sem reservas na Convenção da Mulher, e com assinatura prévia à entrada 

em vigor Afeganistão, Noruega, Uganda e Equador; e, sem reservas mas por 

ratificação posterior, Armênia, Estônia, Libéria, Paraguai e Samoa. 

Em relação à posição no ranking do IDG (2015), tem-se que Afeganistão 

ocupa a 171º; Noruega, a 1º; Uganda, a 163º; e Equador, 88º. No segundo grupo, as 

posições no ranking do IDG são: Armênia em 85º, Estônia em 30º, Libéria em 177º, 

Paraguai em 112º e Samoa 105º. 

Quanto ao impacto no ordenamento jurídico interno, ao se avaliar como estão 

previstos os direitos das mulheres, tem-se que: 

Na Noruega, que ocupa a 1ª posição no ranking do IDG, a Constituição não 

inclui uma cláusula de não discriminação, e nem garante expressamente a igualdade 

entre homens e mulheres perante a lei. Mas quanto ao direito à propriedade, homens e 

mulheres casados têm os mesmos direitos, assim como filhos e filhas têm iguais 

direitos de herança. Já nos direitos trabalhistas, a lei não obriga licença-maternidade 

ou licença de paternidade remuneradas. 

Na Libéria (177ª posição no ranking do IDG), a Constituição não inclui uma 

cláusula específica de não discriminação, embora garanta a igualdade perante a lei. 

Em relação ao direito à propriedade, homens e mulheres casados têm os mesmos 

direitos, assim como filhos e filhas têm iguais direitos de herança. No campo dos 

direitos trabalhistas, não há previsão legal de licença-maternidade ou licença de 

paternidade remuneradas, ou de igualdade salarial para trabalho de igual valor, nem 

proibição expressa de discriminação de gênero na contratação. 

 

 

3.2.5.2. Os países com reservas 

 

 

Como dito anteriormente, 55 dos 189 Estados-parte da Convenção da Mulher 

tem alguma reserva ao seu conteúdo. 
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A partir do mapeamento apresentado no tópico anterior, verificou-se que 

esses 55 países se dividem em 19 que ingressaram por assinatura e ratificação, e 36 

por adesão ou sucessão. Constatou-se também que o índice de países com reservas é 

maior dentre aqueles que ingressaram por adesão ou sucessão. 

Aplicando aqui o mesmo método do item anterior, ou seja, comparando países 

selecionados no grupo aqui analisado quanto ao IDG e a pontos específicos de seu 

ordenamento jurídico interno, tomemos dentre aqueles que ingressaram como parte do 

tratado com assinatura prévia à entrada em vigor os exemplos da Argentina, Austrália, 

China, Itália, Lesotho, e que ingressaram por ratificação posterior, Brunei, Malta, 

Micronésia, Mauritânia, e Trinidad e Tobago. 

Em relação à posição no ranking do IDG 2015 tem-se que os países aqui 

arrolados apresentam variadas colocações: Argentina ocupa a 40ª; Austrália, a 2ª; 

China, a 90ª; Itália, a 27ª, e Lesoto, a 161ª. No segundo grupo, as posições no ranking 

do IDG são: Brunei em 31ª, Malta em 37ª, Micronésia em 123ª, Mauritânia em 156ª, 

e  Trinidad e Tobago em 64ª. 

Quanto ao impacto no ordenamento jurídico interno, ao se avaliar quais 

direitos das mulheres previstos, comparando-se IDG mais alto ao mais baixo neste 

grupo, tem-se que: 

Na Austrália, que ocupa o 2º lugar do ranking do IDG, a Constituição não 

prevê igualdade de gêneros nem proíbe discriminação, mas permite o direito à 

propriedade com direitos iguais de aquisição e herança entre mulheres e homens. 

Quanto à proteção do trabalho das mulheres, não prevê licença maternidade ou 

paternidade remunerada, mas pune demissão de grávidas. 

Já em Lesoto (161º lugar do ranking do IDG), a Constituição prevê igualdade 

de gêneros e proíbe discriminação; porém, em relação ao direito à propriedade filhos 

e filhas tem direitos de herança diferentes. Nas relações de trabalho, permite-se a 

licença maternidade e proíbe demissão de grávidas. 
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3.2.5.3. O Índice de Desigualdade de Gênero nos países que não são parte da 

Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 

 

 

Não são membros da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher o Vaticano (que não consta do ranking do IDG), o 

Sudão (167ª posição no ranking do IDG, a Somália (não há dados no ranking do IDG), 

Tonga (100ª posição no ranking do IDG) e o Irã (69ª posição, que divide com a Costa 

Rica, Estado-parte da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher, sem reservas). Além desses, também não são parte da 

Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 

por ausência de ratificação (embora tenham assinado) os Estados Unidos da América 

(8ª posição no ranking do IDG) e Palau (60ª posição no ranking do IDG, que divide 

com o Panamá, Estado-parte da Convenção da Mulher, sem reservas). 

 

 

3.2.6. As reservas aos artigos 2º e 16: uma análise qualitativa 

 

 

Os tratados de Direitos Humanos foram pensados como instrumentos para 

proteção do indivíduo na esfera internacional contra os abusos praticados por seu 

Estado - é essa, aliás, a essência e a razão de ser da internacionalização dos Direitos 

Humanos. Tortura praticada por agentes estatais, políticas segregacionistas, negativa 

na concessão de refúgio e ausência de implementação de direitos sociais são alguns 

dos exemplos de violações que podem ser erradicadas (ou ao menos minimizadas) pela 

ação direta do Estado, de tal forma que, na falha deste, pode-se acionar a esfera 

internacional. 

A Convenção da Mulher, porém, estipula obrigações para que o Estado 

empreenda ações na vida privada das pessoas submetidas ao âmbito de proteção do 

tratado. Ainda que em vários artigos174  haja determinações de deveres atribuíveis 

exclusivamente a órgãos estatais - e aqui há algum avanço no sentido do 

reconhecimento das mulheres como sujeito - em outros constam disposições cujo 

                                                 
174 Ver análise empreendida no item 3.2.2 
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cumprimento pelos Estados depende em grande medida de como se dão as relações 

intersubjetivas de seus cidadãos e cidadãs em determinado contexto cultural. 

Isso é especialmente marcante nos artigos 2º e 16 da Convenção que, por 

serem os dois dispositivos que mais receberam reservas dos Estados-membros, foram 

aqui selecionados para análise qualitativa de suas reservas e respectivas justificativas. 

O artigo 2º estabelece o dever dos Estados de reconhecerem a existência da 

discriminação e de assumirem o compromisso de erradicá-la em seus territórios, e, por 

corresponder à finalidade da Convenção, não poderia ser objeto de reserva. 

Atualmente, 15 países têm reservas ao artigo: Argélia, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, 

Egito, Iraque, Lesoto, Líbia, Micronésia, Nova Zelândia, Niger, Qatar, Singapura, 

Síria, e Emirados Árabes Unidos. 

Já o artigo 16, que estabelece a igualdade entre mulheres e homens no 

casamento, é recusado por 24 países: Argélia, Bahrein, Bangladesh, Egito, Iraque, 

Irlanda, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Malásia, Maldivas, Malta, 

Micronésia, Mônaco, Níger, Oman, Qatar, República da Coreia do Sul, Suíça, Síria, 

Emirados Árabes Unidos e Reino Unido. É relevante notar que quase todos os países 

mencionados aqui apresentam reservas a ambos os dispositivos: dos 15 que tem 

reservas ao artigo 2º, 12 também tem reservas ao artigo 16175. 

Quanto às justificativas para as reservas ao art. 2º, é possível agrupá-las em 

três temas principais 176 : incompatibilidade com a Sharia islâmica 177 ; 

incompatibilidade com a legislação doméstica178  e necessidade de preservação de 

diversidade cultural179. Embora a Sharia seja o motivo mais recorrentemente apontado 

pelos países com reservas ao artigo 2º, outros que motivam sua reserva em 

incompatibilidade com a legislação doméstica (ainda que não mencionem 

expressamente a Sharia) são também de religião predominantemente muçulmana (caso 

da Argélia e do Qatar), o que provavelmente repercute em suas normas jurídicas 

nacionais. Vale destacar ainda a justificativa a apresentada por Lesoto, que fundamenta 

sua reserva ao artigo 2º nas suas regras de sucessão ao trono 180 , e também as 

                                                 
175 São eles: Argélia, Bahrein, Bangladesh, Egito, Iraque, Líbia, Micronésia, Níger, Qatar, Singapura, 

Síria, e Emirados Árabes Unidos. 
176 Bahamas, Iraque e Síria não justificam suas reservas ao artigo 2º. 
177 São eles: Bahrein, Bangladesh, Egito, Líbia e Emirados Árabes 
178 São eles: Argélia, Lesoto, Micronésia, Níger e Qatar. 
179 São eles: Nova Zelândia (especificamente à região autônoma das Ilhas Cook) e Singapura. 
180 Em relação às regras para sucessão ao trono, vale questionar se é cabível que um instrumento de 

Direitos Humanos, cujo próprio fundamento de existência é essencialmente Moderno (já que depende 
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motivações de Singapura e Micronésia, que se fundamentam genericamente em sua 

diversidade cultural para recusar a vinculação jurídica ao artigo 2º, sem menção 

específica a questões religiosas. 

O artigo 16 é recusado por motivos semelhantes: dez países 181  se 

fundamentam na Sharia; doze na incompatibilidade da legislação doméstica 182  e 

quatro na preservação de diversidade cultural local183. Contudo, diferentemente do que 

ocorre com as reservas ao artigo 2º, não apenas países muçulmanos se fundamentam 

na incompatibilidade com a legislação doméstica: Malta, Mônaco, Suíça e Reino 

Unido fazem reservas ao artigo 16 apresentando essa mesma razão184. 

Em relação às reservas feitas por Malta e Mônaco, vale tecer alguns 

comentários específicos quanto às justificativas apresentadas por esses países. O 

catolicismo é consignado como religião oficial tanto na Constituição de Malta185 

quanto na de Mônaco186, o que parece repercutir nas justificativas de suas reservas 

(ainda que de forma implícita), pois além de dispositivos referentes a diferenças no 

direito de propriedade entre membros da família (Malta) e escolha do sobrenome pelas 

mulheres casadas (Mônaco), a questão da legalização do aborto é expressamente 

mobilizada nas justificativas de ambos, que deixam expressa sua interpretação do 

artigo 16 no sentido de não considerá-lo uma obrigação à legalização do aborto187, 

embora tal obrigação não conste de trecho algum da Convenção. 

                                                 
do conceito de pessoa como sujeito de Direito) contemple reservas em relação a artigos ditos 

conflitantes com normas pré-modernas tais como sucessão ao trono. Frise-se que esse fundamento já 

foi utilizado por monarquias europeias, tais como Luxemburgo e Espanha, que já tiveram reservas ao 

artigo 2º da Convenção pelo mesmo motivo. 
181 São eles: Bahrein, Bangladesh, Egito, Iraque, Kwait, Líbia, Malásia, Maldivas, Síria e Emirados 

Árabes. 
182 São eles: Argélia, Irlanda, Jordânia, Líbano, Malta, Mônaco, Níger, Oman, Qatar, Síria, Suíça e 

Reino Unido. É digna de nota a fundamentação apresentada pela Irlanda, no sentido de entender que os 

direitos das mulheres em relação às disposições legais domésticas referentes a tutela, adoção e guarda 

de filhos nascidos fora do casamento seriam mais abrangentes que o dos homens, e que por isso seria 

desnecessário estabelecer igualdade nesse ponto para atingir os objetivos da Convenção. 
183 São eles: Israel, Micronésia, Níger e Singapura. 
184 A Suíça fundamenta sua reserva alegando incompatibilidade com seu Código Civil, e o Reino Unido, 

que especifica sua reserva ao parágrafo (1), alínea f do artigo 16, por não considerar que a garantia ao 

interesse primordial dos filhos seja diretamente relacionada com a eliminação da discriminação contra 

a mulher. 
185  Disponível na página oficial do Parlamento de Malta: http://www.parlament.mt/constituion-of-

malta?l=1 . Acesso em outubro de 2016. 
186  Disponível na página oficial do Governo do Principado de Mônaco: 

http://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Constitution-de-la-Principaute 

. Acesso em outubro de 2016. 
187 Texto original e integral das justificativas: 

http://www.parlament.mt/constituion-of-malta?l=1
http://www.parlament.mt/constituion-of-malta?l=1
http://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Constitution-de-la-Principaute
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Mesmo considerando ser importante destacar essas justificativas dos países 

europeus cristãos mencionados, ainda assim são significativas as motivações 

expressamente religiosas apresentadas por países muçulmanos. É o caso do Egito, cuja 

justificativa para reserva ao artigo 16 se transcreve integralmente aqui: 

 

(quanto ao artigo 16) Reserva ao texto do artigo 16, relativo à igualdade 

entre homens e mulheres em todas as questões relativas ao casamento e às 

relações familiares durante o casamento e após a sua dissolução, sem 

prejuízo das disposições da Sharia islâmica, em que são concedidos às 

mulheres direitos equivalentes aos dos seus cônjuges para assegurar um 

equilíbrio justo entre eles. [A reserva] é por respeito à natureza sagrada das 

firmes convicções religiosas que regem as relações maritais no Egito e que 

não pode ser questionada tendo em vista o fato de que uma das bases mais 

importantes dessas relações é uma equivalência dos direitos e funções, 

como uma garantia complementar da verdadeira igualdade entre os 

cônjuges. As disposições da Sharia estabelecem que o marido deve pagar 

o dinheiro nupcial para a mulher e sustentá-la plenamente, e deve também 

fazer um pagamento a ela após o divórcio, ao passo que a mulher mantém 

plenos direitos sobre sua propriedade e não é obrigada a despender nenhum 

valor para seu sustento. Por conseguinte, embora a Sharia restrinja os 

direitos da mulher para o divórcio, isto depende da decisão de um juiz, o 

que não é previsto no caso do marido188. (destaques meus) 

 

A justificativa apresentada pelo Egito para recusar o artigo 16 contém uma 

concepção de justiça baseada na equidade e não na igualdade entre homens e mulheres, 

de modo que o simples ato de igualar os direitos não corresponderia, nessa concepção, 

a uma ideia de justiça. É razoável afirmar que se trata de uma proposta de 

reconhecimento de sujeito diverso daquele previsto para o indivíduo atomizado das 

cartas de direitos do Ocidente, sendo baseada na ideia do desempenho de funções e 

papéis sociais diversos e complementares do homem e da mulher na família. 

                                                 
Malta:D. Article 16. The Government of Malta does not consider itself bound by sub-paragraph (e) of 

paragraph (1) of article 16 in so far as the same may be interpreted as imposing an obligation on Malta 

to legalize abortion." 

Mônaco:The Principality of Monaco does not consider itself bound by Article 16, paragraph 1 (e), to 

the extent that the latter can be interpreted as forcing the legalization of abortion or sterilization. 
188 No original: Reservation to the text of article 16 concerning the equality of men and women in all 

matters relating to marriage and family relations during the marriage and upon its dissolution, without 

prejudice to the Islamic Sharia's provisions whereby women are accorded rights equivalent to those of 

their spouses so as to ensure a just balance between them. This is out of respect for the sacrosanct nature 

of the firm religious beliefs which govern marital relations in Egypt and which may not be called in 

question and in view of the fact that one of the most important bases of these relations is an equivalency 

of rights and duties so as to ensure complementary which guarantees true equality between the spouses. 

The provisions of the Sharia lay down that the husband shall pay bridal money to the wife and maintain 

her fully and shall also make a payment to her upon divorce, whereas the wife retains full rights over 

her property and is not obliged to spend anything on her keep. The Sharia therefore restricts the wife's 

rights to divorce by making it contingent on a judge's ruling, whereas no such restriction is laid down 

in the case of the husband. Tradução livre da autora. 
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Em sentido semelhante, o Iraque189 afirma em sua justificativa à reserva ao 

artigo 16 que a Sharia tem previsões específicas e distintas para homens e mulheres de 

modo a garantir o justo equilíbrio entre os cônjuges no casamento, e também os 

Emirados Árabes 190 , cuja justificativa se sustenta na garantia de equidade entre 

homens e mulheres pelo pagamento de dote e de sustento para as mulheres após o 

divórcio (direito passível até mesmo de demanda judicial), o que não é previsto para 

os homens. 

Seja pela religião, seja pela tradição, é sintomática a presença de mais 

justificativas de cunho expressamente cultural do que de incompatibilidade do 

ordenamento jurídico interno do país com o texto da Convenção191, o que leva a 

questionar a eficácia do sujeito de Direito construído pelo feminismo de 2ª geração e 

adotado pela Convenção da Mulher como estratégia para universalização de direitos. 

Não há dúvidas de que os referenciais valorativos culturais não são sistemas estanques, 

principalmente em se considerando a globalização e a maior disseminação de 

conteúdos culturais a permitir a gênese de novos modelos e referências. Por outro lado, 

não se pode desconsiderar que esse mesmo processo de globalização talvez dissemine 

mais valores notadamente ocidentais (a exemplo do que já se discutiu a respeito da 

formação da UN Women 192 ), aos quais a “mulher-convencional” está bastante 

alinhada, e que possivelmente não façam sentido em culturas de tradição diversa, a 

exemplo das justificativas apresentadas por Egito, Iraque e Emirados Árabes, que 

consideram ser mais justo para as mulheres o tratamento desigual no casamento e no 

divórcio previsto na Sharia do que a igualdade formal proposta pela Convenção da 

Mulher. 

                                                 
189 No original: The reservation to this last-mentioned article [16] shall be without prejudice to the 

provisions of the Islamic Shariah according women rights equivalent to the rights of their spouses so as 

to ensure a just balance between them. Tradução livre da autora. 
190 No original:  The United Arab Emirates will abide by the provisions of this article insofar as they 

are not in conflict with the principles of the Shariah. The United Arab Emirates considers that the 

payment of a dower and of support after divorce is an obligation of the husband, and the husband has 

the right to divorce, just as the wife has her independent financial security and her full rights to her 

property and is not required to pay her husband's or her own expenses out of her own property.  The 

Shariah makes a woman's right to divorce conditional on a judicial decision, in a case in which she has 

been harmed. Tradução livre da autora. 
191 Embora isso ocorra no caso de alguns países, como Níger, que justifica sua reserva ao artigo 2º em 

suas regras de sucessão na herança. 
192 Ver tópico 3.1.1.4, sobre o contexto cultural de constituição do sujeito de Direito mulher de 1995 

em diante. 
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Além da incompatibilidade de referenciais valorativos, é importante destacar, 

como fiz no início deste tópico, um outro fator que pode contribuir para explicar o alto 

índice de reservas aos artigos 2º e 16: ambos os dispositivos estabelecem deveres aos 

Estados de agir para modificar estilos de vida - e talvez nas relações intersubjetivas e 

nos espaços da vida privada haja uma resistência maior às transformações sociais 

entendidas como necessárias para erradicar a violação aos direitos das mulheres. 

Voltemos ao conteúdo dos artigos: o artigo 2º trata do compromisso dos 

Estados de combater e eliminar a discriminação em ações a serem realizadas pelo 

comprometimento com diversas medidas193. Algumas delas são plenamente passíveis 

de realização pelo Estado, tais como as alíneas a, b e c, que determinam a adoção do 

princípio da igualdade na legislação, bem como de outras medidas legislativas 

proibindo a discriminação, e ainda a proteção jurisdicional aos direitos das mulheres 

em base de igualdade com os homens. Em outras, porém, a erradicação da 

discriminação depende diretamente da mudança de atitudes individuais em relação às 

mulheres nas relações intersubjetivas, tais como a alínea e, que determina a adoção de 

medidas para eliminar a discriminação contra as mulheres por qualquer pessoa, 

organização ou empresa, ou a alínea f, que fala em adoção de medidas apropriadas 

para modificar costumes e práticas que constituam discriminação contra as mulheres. 

O artigo 16 é ainda mais imbricado com a vida privada, porque estabelece a 

obrigação dos Estados adotarem medidas necessárias para eliminar a discriminação 

contra as mulheres no casamento e nas relações familiares. Ao tratar dos direitos da 

mulher no casamento e na família, o dispositivo envolve diretamente a intersecção das 

esferas pública e privada, e possibilita uma rica observação a respeito da dimensão 

política da vida particular. Mesmo que algumas alíneas estabeleçam deveres estatais 

concernentes apenas a alterações de legislação (tais como a alínea a, sobre o direito de 

contrair matrimônio, ou o estabelecimento dos mesmos direitos e responsabilidades 

em relação aos filhos na alínea d), em outras o cumprimento do dever do Estado fica 

atrelado a mudanças de comportamentos individuais, tais como a livre escolha do 

cônjuge, pois ainda que se estabeleça tal liberdade como um direito na legislação. 

Sendo assim, como fiscalizar - ou mesmo avaliar segundo um padrão “universal”- 

todos os fatores implicados na escolha de um parceiro para o casamento? 

                                                 
193 Como já mencionado, por força do artigo 28.2 da Convenção para Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher, que proíbe reservas “incompatíveis com o objeto e o propósito da 

Convenção”. 
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Um exemplo interessante do obstáculo representado pela imposição aos 

Estados do dever de interferência na vida privada pode ser observado em uma 

declaração apresentada pelo Qatar em relação ao artigo 1º da Convenção, que define a 

expressão “discriminação contra as mulheres” e estabelece a igualdade entre homens 

e mulheres independentemente do seu estado civil, e ao artigo 5º, sobre modificações 

de padrões culturais discriminatórios: 

 

1. O Governo do Estado do Qatar aceita o texto do artigo 1 da Convenção, 

desde que, em conformidade com as disposições da lei islâmica e da 

legislação do Qatar, a frase "independentemente do seu estado civil" não 

se destine a incentivar as relações familiares fora casamento legítimo. 

Reserva-se o direito de aplicar a Convenção de acordo com esse 

entendimento. 

2. O Estado de Qatar declara que a questão da modificação do "padrões" 

que se refere o artigo 5 (a) não deve ser entendida como encorajar as 

mulheres a abandonar seu papel de mãe e seu papel na criação dos filhos, 

comprometendo assim a estrutura da família.194 (destaques meus). 

 

O excerto acima é exemplar da incompatiblidade cultural entre os valores de 

determinados países e aqueles expressados pela Convenção195, e essa compatibilização 

não depende somente de ações do Estado (que é quem negocia esses termos na arena 

internacional), mas de transformações nos estilos de vida privada que são fruto direto 

de valores e referências culturais. Ou seja: ainda que os Estados adotassem 

integralmente a Convenção, como as políticas públicas estatais teriam o condão de 

interferir na dimensão psíquica (que tem grande contribuição dos referências culturais 

em sua formação) de como seus cidadãos se sentem e agem em relação às mulheres? 

Significa dizer que, mesmo que o Estado contemple em seu ordenamento jurídico todo 

o conteúdo da Convenção da Mulher, isso poderá não impactar a circulação 

assimétrica de poder nas relações intersubjetivas ente mulheres e homens, o que se 

soma às constatações expostas no item anterior no que se refere ao pouco impacto da 

adoção sem reservas da Convenção da Mulher em índices sobre a desigualdade de 

gênero e nos ordenamentos jurídicos dos referidos países. 

                                                 
194 No original: Declaration: 1. The Government of the State of Qatar accepts the text of article 1 of the 

Convention provided that, in accordance with the provisions of Islamic law and Qatari legislation, the 

phrase “irrespective of their marital status” is not intended to encourage family relationships outside 

legitimate marriage. It reserves the right to implement the Convention in accordance with this 

understanding.2. The State of Qatar declares that the question of the modification of “patterns” referred 

to in article 5 (a) must not be understood as encouraging women to abandon their role as mothers and 

their role in child-rearing, thereby undermining the structure of the family. Tradução livre da autora. 
195 Embora seja forçoso observar aqui que talvez o próprio texto da Convenção não seja o instrumento 

mais adequado para “encorajar as mulheres a abandonar seu papel de mãe e seu papel na criação dos 

filhos”, conforme análise exposta em tópico anterior. 
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Não se nega que possa haver um papel importante do Estado na modificação 

de padrões culturais que sejam considerados discriminatórios, o que pode ser 

empreendido por meio de políticas públicas e especialmente as de caráter educacional, 

que funcionem como um dentre vários fatores de modificação social. Mas, 

isoladamente, sem a transformação psíquica dos indivíduos em suas relações 

intersubjetivas, a transformação social e cultural é impossível. Ademais, a quem cabe 

definir o que e quais são os padrões discriminatórios? Quando países como Egito ou 

Iraque afirmam que a Sharia, segundo a concepção cultural de justiça desses países, 

garante mais direitos para as mulheres, isso significa que tais Estados não estão a 

defender que vão deixar de aplicar os artigos 2º e 16 da Convenção por entenderem 

que as mulheres devem ser discriminadas em um sentido pejorativo, mas sim por 

acreditarem que o tratamento desigual dispensado por suas normas é o mais justo. 

Então como pensar a proposta de um modelo de mulher - e de vida privada - tão 

ocidentalizado ser colocado como universal? Essa interferência no modo de vida 

privada pode explicar a resistência de uma maioria de países muçulmanos a esses 

artigos. Esse estilo de vida impacta inclusive - ou principalmente - o âmbito doméstico 

e a vida em família, e como se relacionam homens e mulheres, o que é frequente alvo 

de críticas por parte de movimentos feministas ocidentais (e especialmente do 

feminismo mainstream). 

Em análise das reservas feitas à Convenção por países muçulmanos, Anjali 

Sara Bonner (2009) defende possibilidade de coexistência pacífica da Sharia com os 

standards internacionais de Direitos Humanos, apesar de referidas reservas conflitarem 

diretamente com os princípios fundamentais da igualdade de gênero de não-

discriminação contidos na Convenção (BONNER, 2009, p. 28). Bonner descreve a 

Sharia como um sistema de leis religiosas (que, de maneira geral, compreende o Corão, 

o Suna e jurisprudência religiosa - fiqh) adotado pelos países muçulmanos, que cobre 

todos os aspectos da existência humana, incluindo a vida após a morte. É, ao mesmo 

tempo, uma estrutura legal e um modo de vida, e essa presença ubíqua da Sharia 

impacta profundamente a implementação e a eficácia da Convenção da Mulher 

(BONNER, 2009, p. 32). 

Porém, para Bonner, não é a religião islâmica o verdadeiro obstáculo aos 

Direitos Humanos das mulheres nos países muçulmanos, mas sim a politização e 

cooptação da religião por governos com o objetivo de manter normas patriarcais 
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(BONNER, 2009, p. 42), o que abriria a possibilidade de uma reconciliação da Sharia 

com a Convenção da Mulher por meio de novas interpretações dos textos religiosos196. 

Lila Abu-Lughod (2002, p.783) questiona a “obsessão do Ocidente com as 

mulheres islâmicas”, que, segundo ela, se intensificou após os atentados terroristas aos 

Estados Unidos da América em 11 de setembro de 2001 por movimentos 

fundamentalistas islâmicos, fato que gerou um ataque bélico norte-americano no 

Afeganistão, suscitando intenso debate público a respeito do Talebã, vertente islâmica 

radical que se encontrava então no poder no Afeganistão e que vinha se tornando 

conhecido no Ocidente especialmente pelas regras rígidas impostas às mulheres locais. 

Lughod (2002, p. 784) oferece um interessante contraponto ao debate, 

questionando o porquê das regras impostas às mulheres de outras religiões (como as 

vertentes judaicas ou cristãs -  e aqui vale lembrar as reservas de cunho religioso feitas 

aos artigos 2º e 16 da Convenção por Israel, Malta e Mônaco) não gerarem tanta 

polêmica, e também por qual motivo a situação das afegãs parecia despertar mais 

interesse do que todo o contexto geopolítico implicando as nações envolvidas no 

conflito. A autora cita uma fala da então 1ª dama dos Estados Unidos Laura Bush, em 

que esta se refere ao Talebã como “monstros culturais” cujo regime de exclusão 

imposto às mulheres às levou à pobreza, à doença, à negação de acesso à educação 

etc", e que “a luta pelos direitos e dignidade das mulheres” estaria entre os objetivos e 

ganhos da ação militar norte-americana no Afeganistão. 

Esse pequeno episódio poderia ser meramente anedótico, não fosse pelo 

discurso que associa de forma nítida uma cultura “não-civilizada" a um obstáculo ao 

desenvolvimento econômico - além do detalhe de ter sido proferido por uma 1ª dama 

norte-americana, a exemplo da já mencionada Eleanor Roosevelt 197  como figura 

simbólica da defesa dos direitos “universais” das mulheres. 

Lughod (2002, p. 786) questiona o significado da liberdade, considerando 

contextos culturais, sem, todavia, defender o argumento do relativismo cultural puro 

em seu sentido pejorativo, de condescendência com injustiças e violações em nome da 

preservação de um elemento cultural. A autora sustenta que culturas não são 

instituições imutáveis, pois as formas de vida contemporâneas já são frutos de 

interferências interculturais. Dessa forma, propõe uma atitude de alteridade que 

possibilite reconhecer a diferença e aceitar a possibilidade de outro caminho de 

                                                 
196 Bonner cita o modelo tunisiano como exemplo de país muçulmano moderado (2009, p. 43). 
197 Ver item 3.1. 
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mudança social, ainda que não seja secular, e mesmo que na religião islâmica. Para 

ela, é necessário questionar por que não se crê ser possível uma emancipação das 

mulheres dentro do Islamismo por meio de novas interpretações (feitas até mesmo por 

mulheres que não desejam abandonar a religião, mas almejam outra forma de vida), 

ou ainda, se a emancipação (ao menos na concepção liberal ocidental) deve ser um 

objetivo pelo qual todas as mulheres devem lutar, como sinônimo necessário de uma 

vida boa. Sua proposta é de direcionar um olhar crítico à crença dogmática no 

secularismo ocidental, ainda classificado por seus seguidores, segundo Lughod, como 

uma ideologia moralmente superior, e que a politização da cultura, a exemplo do que 

já se debateu sobre raça e classe, possibilitaria novos olhares sobre essas questões 

(LUGHOD, 2002, p. 789). 

A análise de Lila Abu-Lughod é útil tanto para pensar que há outras 

possibilidades de vida boa, pacífica e justa diversas do ideal “universalizado” dos 

Direitos Humanos quanto para atentar para o fato de que o discurso dos Direitos 

Humanos é frequentemente mobilizado como capital moral para outras finalidades 

diversas da emancipação das mulheres: a própria Lughod fala em políticas de Direitos 

Humanos organizadas em torno de interesses do petróleo e armamentistas (2002, p. 

789). Mahalingam (2004) também examina a mobilização política dos direitos 

humanos das mulheres na “Guerra ao Terror”. O autor argumenta que somente uma 

política de convencimento dos muçulmanos para que rejeitem o fundamentalismo 

islâmico poderá ser eficaz na Guerra ao Terror, o que requereria do Ocidente (e, em 

especial, dos Estados Unidos da América) um redirecionamento do debate interno 

sobre o Islamismo, bem como entre fundamentalistas e modernizadores 

(MAHALINGAM, p. 173, 2004). 

Todavia, Mahalingam defende abertamente a mobilização política da 

Convenção da Mulher, pois o redirecionamento a que se refere o autor implica 

perpassar a questão dos direitos humanos das mulheres em dois pontos: primeiro, 

empoderando e modernizando as mulheres do mundo islâmico, meio pelo qual os 

Estados Unidos poderiam fomentar a marginalização de militantes fundamentalistas 

islâmicos, reduzindo assim sua ameaça à paz e segurança global, e, segundo, 

ratificando a Convenção da Mulher, já que o conteúdo do documento entra em 

confronto direito com a militância fundamentalista islâmica (MAHALINGAM, p. 209, 

2004). 
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No presente capítulo desta tese, foram expostos dados que permitem levantar 

algumas hipóteses na linha argumentativa da mobilização política dos Direitos 

Humanos, que contribuem para explicar o elevado número de reservas aos artigos 2º e 

16, e o porquê de tantas delas terem sido feitas por países muçulmanos. Primeiro: o 

ingresso desses Estados na Convenção da Mulher se dá em um período de 

reestruturação da ordem política mundial com o fim da Guerra Fria, concomitante a 

diversos conflitos armados localizados no Oriente Médio. Esse contexto geopolítico 

pode ter influenciado a adesão desses países à Convenção como forma de manifestar 

seu alinhamento às potências hegemônicas internacionais (e representantes do 

estereótipo de Ocidente “civilizado”, e “racional”), ao mesmo tempo em que deixavam 

marcadas suas diferenças culturais, concernentes ao conceito de pessoa e de sujeito e 

de como se dá seu reconhecimento pela norma jurídica. Processo político diverso 

ocorreu vinte anos antes com os países africanos, que, no decorrer da descolonização, 

aderiram sem reservas à Convenção, talvez em uma tentativa de demonstrar sua 

aptidão para participar em igualdade de condições do “mundo civilizado” em tese 

representado por seus colonizadores. Verifica-se, dessa forma, que o fato de um país 

fazer ou não reservas à Convenção da Mulher parece estar mais relacionado com a 

comunicação de um valor político e cultural na arena do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos do que com uma real intenção de não se reconhecer as mulheres 

como sujeitos de Direito. 

Ainda quanto às reservas feitas aos artigos 2º e 16, é razoável afirmar que, 

tanto pela alta incidência de reservas, quanto pela relativa homogeneidade das 

motivações apresentadas, as relações interpessoais privadas parecem constituir um 

locus de violação de direitos e de não reconhecimento no caso de mulheres. Tratam-

se de artigos que demandam dos Estados-partes modificações legislativas das normas 

que regem a vida doméstica e familiar, exatamente onde os elementos culturais se 

fazem fortemente presentes, e mais, percebidos pela vivência do indivíduo no seu 

cotidiano. Ou seja, o reconhecimento da mulher como pessoa na vida privada impacta 

seu reconhecimento material como sujeito de Direito. Essa ideia guarda relação com 

as palavras de ordem das feministas dos anos 1960/1970, no sentido de que “o pessoal 

também é político”. Faz-se necessário, então, pensar o impacto dessas relações 

intersubjetivas nos direitos humanos das mulheres. 

Em suma, evidencia-se cada vez mais que a persistência da desigualdade 

entre homens e mulheres, não obstante a existência da Convenção da Mulher, pode ser 
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explicada por dois fatores: primeiro, o fato de o objetivo dos países ao assinarem o 

tratado não ser o de promover uma melhora na condição de vida das mulheres pelo seu 

reconhecimento como sujeito de Direito, mas sim de participar de uma ordem 

internacional hegemônica e promover seu desenvolvimento econômico; e segundo, a 

ineficácia da norma jurídica que impõe aos Estados deveres de transformar a vida 

privada de seus cidadãos. O próximo capítulo discutirá a politização dos direitos 

humanos das mulheres e a necessidade de contemplar o reconhecimento intersubjetivo 

nas relações privadas para que se modifique o campo político, a partir da análise dos 

dados sistematizados no presente capítulo, à luz dos autores que compõem o arcabouço 

teórico da pesquisa. 
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CAPÍTULO 4. MULHER: NEM SUJEITO PARA O DIREITO, NEM PESSOA 

NAS RELAÇÕES INTERSUBJETIVAS 

 

De acordo com uma perspectiva foucaultiana, o sujeito é fruto da articulação 

de feixes de poder, que pode ser exercido por vários meios, tais como instituições e 

normas. Partindo dessa consideração, no capítulo anterior, retomei a trajetória histórica 

da constituição do sujeito de Direito mulher no Direito Internacional dos Direitos 

Humanos em duas esferas: o contexto político de formação das instituições 

internacionais ligadas ao tema, e a normativa internacional, representada pela 

Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 

analisada quanto aos discursos contidos em seus dispositivos e seu regime de reservas, 

com a finalidade de examinar quais foram os discursos institucionais e normativos que 

construíram esse sujeito. 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar os dados sistematizados no 

Capítulo 3 sob uma perspectiva teórica, articulando os três autores abordados no 

Capítulo 2. Pretendo demonstrar, por meio dos dados e fundamentar a partir do 

arcabouço teórico construído até aqui, que a incontroversa persistência da 

desigualdade de gênero pode ser explicada pelo fato de as mulheres não serem sujeito 

para o Direito, nem pessoa nas relações intersubjetivas. 

A pergunta a que me proponho aqui responder é: considerando que desde 

meados do século XX as agências da ONU permanecem unânimes em afirmar que a 

desigualdade de gênero persiste, e que, portanto, as ações para obter a igualdade ainda 

precisam avançar, onde o sistema internacional de proteção das mulheres falhou no 

reconhecimento destas como sujeitos? Conforme constatado no capítulo anterior, o 

regime de reservas não parece ser o principal problema, já que tanto o Índice de 

Desigualdade de Gênero quanto o ordenamento jurídico dos Estados-membros da 

Convenção da Mulher não apresentam quaisquer indicativos de variar (para melhor ou 

para pior) em função do país ter ou não apresentado reservas à Convenção. É forçoso 

reconhecer que esse recorte específico (as reservas da Convenção da Mulher 

analisadas em relação ao IDG e aos ordenamentos jurídicos domésticos dos Estados-

partes) guarda potencial para ser mais bem explorado por meio de uma análise com 

metodologia própria, mas esse exame foge aos objetivos desta tese, que é de examinar 

o processo histórico, político e cultural da constituição do sujeito de Direito mulher no 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, procurando verificar quais os limites e 
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potenciais do Direito como esfera de reconhecimento e como instrumento de 

emancipação. Por esse motivo, a verificação das relações entre reservas à Convenção 

da Mulher com os direitos das mulheres (tanto os econômicos, sociais e culturais 

quanto os civis e políticos) foi feita apenas por amostragem em alguns países, e no 

sentido de ilustrar o argumento relativo ao regime de reservas, mas insisto que esse 

exame inicial pode ser o ponto de partida de observações mais aprofundadas a respeito. 

De qualquer forma, partindo do pressuposto indicado pelo exame das reservas 

cotejado com os Índices de Desigualdade de Gênero e os direitos das mulheres 

positivados, não é possível estabelecer uma vinculação entre o fato de um país ter ou 

não reservas e uma melhor qualidade das previsões legais de igualdade (formal e 

material), ou como as mulheres habitantes dos Estados-partes vivenciam na prática as 

desigualdades de gênero em seus países. 

Identifico dois problemas à implementação da Convenção da Mulher - e, 

portanto, ao efetivo reconhecimento do sujeito por ela definido: primeiro, o fato de a 

emancipação das mulheres jamais ter sido um objetivo do sistema ONU (tanto 

institucionalmente quanto nos textos jurídicos dos tratados), mas sim sempre foi uma 

categoria apresentada e mobilizada como um meio para finalidade diversa, até adquirir 

seu formato discursivo atual de instrumentalização do empoderamento feminino para 

prosperidade das nações198. Ou seja: ainda não se logrou atingir a igualdade de gênero 

nos moldes e critérios propostos pelo sistema ONU simplesmente porque até hoje isso 

não foi efetivamente colocado como um objetivo a ser perseguido de per si. Segundo, 

a Convenção da Mulher estipula aos Estados-partes obrigações que somente podem 

ser cumpridas por meio de transformações individuais de comportamento nas relações 

intersubjetivas, o que foge ao alcance de uma norma jurídica. 

São esses os dois pontos que passo a observar: a mobilização do argumento 

da “causa" das mulheres para fins diversos de sua emancipação, e as limitações do 

Direito para operar transformações nas relações intersubjetivas discriminatórias. Na 

sequência, farei a análise desses dois pontos a partir das perspectivas teóricas de 

Honneth, Foucault e Butler. 

 

 

                                                 
198  Vale acrescentar que, conforme se depreende dos documentos analisados, não se fala em 

desenvolvimento de Estados, países ou povos, mas sim nações. 
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4.1. A construção institucional do sujeito de Direito mulher e os Direitos Humanos 

das Mulheres como capital moral justificador do discurso do desenvolvimento 

econômico 

 

 

Os tratados generalistas de Direitos Humanos deveriam ser suficientes para 

assegurar a todos e todas o direito a ter direitos, e para obrigar juridicamente os Estados 

a garanti-los sem qualquer tipo de discriminação. Tomemos como exemplos dessa 

pretensão universalista os excertos abaixo, extraídos da Declaração Universal de 1948 

e do Pacto dos Direitos Civis e Políticos199: 

 

Artigo I - Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras 

com espírito de fraternidade. (Declaração Universal dos Direitos 

Humanos) 

 

Artigo 2º - 1. Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se a 

garantir a todos os indivíduos que se encontrem em seu território e que 

estejam sujeitos à sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente Pacto, 

sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, 

opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, 

situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação.(Pacto dos 

Direitos Civis e Políticos) 

 

Porém, como já discutido no Capítulo 1 deste trabalho, a pretensão de 

universalidade está mais próxima da narrativa de um “mito fundador” do que de uma 

realidade histórica: não obstante os lemas de igualdade e liberdade, o liberalismo do 

século XVIII conviveu com contradições, tais como a escravidão nas Américas e a 

desigualdade jurídica e material das mulheres em relação aos homens. Como também 

já debatido, essas diferenças como as aqui exemplificadas (negros/brancos; 

mulheres/homens) passam a ser explicadas principalmente pela Ciência a partir do 

século XIX, que buscará fundamentações racionais para as diferenças dos corpos e 

com isso legitimar politicamente desigualdades jurídicas. Mesmo com a superação 

dessas teorias científicas e das desigualdades jurídicas no plano normativo 

internacional, esse percurso histórico produziu realidades contemporâneas 

desvantajosas para os grupos mencionados, contribuindo para o surgimento de 

                                                 
199   O Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais determina em seu artigo 2º,item 2, a 

universalidade destes direitos, com texto idêntico ao do artigo 2º, item 1 do Pacto dos Direitos Civis e 

Políticos.  
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minorias políticas, que necessitarão empreender lutas sociais para se afirmar como 

iguais aos demais - e, portanto, como pessoas.  

Todavia, diferentemente do processo observado com a Declaração Universal 

de 1948 e os pactos generalistas200, o reconhecimento dessas minorias como sujeitos 

de Direito necessitou ser racionalmente justificado, como se fosse necessário construir 

uma retórica argumentativa para se poder afirmar que aqueles seres (tais como 

afrodescendentes, mulheres, crianças, deficientes) eram também pessoas, e por isso, 

seriam tão titulares de direitos como quaisquer outras. Aliás, a própria existência de 

pactos de Direitos Humanos para grupos específicos - caso da Convenção da Mulher 

- só comprova que há determinados grupos de indivíduos sobre os quais ainda se faz 

necessário - ainda que inconscientemente - construir o consenso sobre a sua inclusão 

na categoria de pessoa. Da leitura dos textos desses tratados emana uma necessidade 

de seus autores buscarem finalidades objetivas para o reconhecimento dessas pessoas 

como tais, e, portanto, como sujeitos de Direito. Contudo, esse argumento jamais é 

apresentado nas justificações desses pactos, que se escoram em justificativas 

expressamente utilitárias201: deve-se erradicar a discriminação racial pois esta constitui 

"um obstáculo às relações amistosas e pacíficas entre as nações”; às crianças se deve 

assegurar tratamento especial para que possam "assumir plenamente suas 

responsabilidades dentro da comunidade”; as pessoas com deficiência devem ser 

""centro das preocupações da sociedade como parte integrante das estratégias 

relevantes de desenvolvimento sustentável”. 

Ora, nos pactos generalistas jamais se precisou justificar o direito à igualdade 

ou liberdade por aspectos utilitários - ou, principalmente, econômicos (o que não 

impediu que esses debates tenham sido mobilizados moralmente para atingir outras 

finalidades), diferentemente do que ocorre com as Convenções sobre os direitos das 

mulheres, das crianças, das pessoas com deficiência ou para combater e erradicar a 

discriminação racial. Nesses exemplos, os próprios textos dos tratados enumeram os 

motivos utilitaristas pelos quais se devem assegurar direitos às minorias. 

No caso dos direitos humanos das mulheres, a análise do contexto político, 

histórico e cultural da constituição do sujeito de Direito mulher no plano do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos a partir da 2ª metade do século XX demonstra que 

                                                 
200 Faço referência aqui especialmente ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos e ao Pacto dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, que representam a juridicização da Declaração de 1948. 
201 Ver preâmbulos examinados no capítulo anterior no item 3.2.2. 
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as ações empreendidas, seja pela formação de instituições (Comission on Status of 

Women, Comitê da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher, UN Women e os órgãos que antecederam esta última), seja pela 

produção de normas jurídicas (convenções anteriores à Convenção para Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a e esta própria, bem como a 

Declaração de Beijing), jamais apresentaram a emancipação das mulheres em razão 

de serem estas pessoas titulares de direitos como objetivo expresso. O discurso 

extraído desde os debates para elaboração da Declaração Universal de Direitos 

Humanos de 1948 até os relatórios das conferências mundiais das mulheres revela - e 

de maneira cada vez explícita - a mobilização do argumento dos direitos das mulheres 

em termos como “cooperação/construção para a paz”, e depois “avanço das mulheres”, 

“desenvolvimento econômico das mulheres”, até o mais recente “empoderamento das 

mulheres”. Não há um documento sequer em se que declare expressamente que as 

mulheres tem direito a ter direitos apenas por serem pessoas. 

No preâmbulo da Convenção da Mulher afirma-se que a paz, o 

desenvolvimento econômico, o fim do colonialismo e do apartheid, o desarmamento - 

principalmente o nuclear - enfim, tudo o que fosse necessário para a construção de 

uma “nova ordem econômica internacional baseada na equidade e na justiça”202 , 

contribuiriam efetivamente para promoção da igualdade entre homens e mulheres. E o 

fim da discriminação - a ser alcançado por meio da igualdade - retiraria o obstáculo 

para o “aumento do bem-estar da família e da sociedade”203, possibilitando às mulheres 

que melhor servissem seus países. Ou seja: em um primeiro momento, era preciso 

transformar o mundo para que a vida das mulheres melhorasse, sendo que essa 

transformação é apresentada com um cunho político e em defesa da paz, para 

paulatinamente se apresentar em uma noção expressamente econômica. Com o 

fortalecimento do discurso do desenvolvimento econômico, impregnado nos 

documentos e instituições criados a partir do final do século XX e início do século 

XXI, o discurso se inverte: é preciso empoderar as mulheres para que as sociedades 

sejam prósperas. 

Exemplo marcante desse discurso pode ser encontrado no excerto abaixo, 

extraído das funções da UN Women em seu site: 

 

                                                 
202 Preâmbulo da Convenção da Mulher. 
203 Idem. 
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A igualdade de gênero não é apenas um direito humano básico, mas a sua 

concretização tem enormes implicações socioeconômicas. Empoderar as 

mulheres impulsiona economias mais prósperas, estimulando a 

produtividade e o crescimento. (destaque meu) 

 

As motivações para emancipar mulheres passam a ter cada vez mais uma 

acepção explicitamente econômica, especialmente após a criação da UN Women com 

suas parcerias com as grandes empresas mundiais, financiadoras de programas 

instituídos com a finalidade de assegurar o desenvolvimento econômico dos países204. 

A igualdade de gênero se transforma em sinônimo de igualdade econômica entre 

homens e mulheres, e defender o modelo da “mulher-convencional" supostamente 

emancipada é um bom capital moral para justificar a entrada de empresas transacionais 

e Estados que representem potências econômicas em países pobres para levar o 

desenvolvimento econômico. O sujeito de Direito mulher se constitui a partir do século 

XXI com o discurso de emancipação para integração no capitalismo como produtor de 

riquezas e como consumidor. Em outras palavras, quando o reconhecimento do sujeito 

se dá preferencialmente pela via da igualdade econômica, reconhecer o sujeito implica 

transformá-lo em mão-de-obra para o mercado de trabalho, e consumidor para o 

mercado de bens de consumo.  

A partir dessa constatação, parece-me relevante questionar o potencial 

emancipatório dessa forma de reconhecimento. Retomarei a pergunta no capítulo 

seguinte, com minhas considerações finais. 

 

 

4.2. A Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

a Mulher: instrumento de reconhecimento ou mecanismo de controle? 

 

 

A Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

a Mulher, norma jurídica aqui analisada, reconhece um determinado sujeito como seu 

sujeito de Direito. Em seu texto, afirma-se existir discriminação e estabelece-se como 

dever dos Estados erradicá-la. Mas será o próprio texto da Convenção da Mulher apto 

a emancipar o sujeito cujo tratamento discriminatório pretende combater? 

                                                 
204 Vale notar que o órgão só possui escritórios em regiões pouco desenvolvidas economicamente.: 

África; América Latina e Caribe; Estados árabes e do Norte da África; Ásia e Pacífico; Europa e Ásia 

Central. Disponível em: http://www.unwomen.org/en/where-we-are . Acesso em dezembro de 2016. 
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O exame empreendido no capítulo anterior permitiu concluir que o próprio 

texto da Convenção da Mulher se mostrou não emancipatório ao estabelecer um 

modelo de "mulher-convencional" como seu sujeito de Direito, sendo que as revisões 

realizadas pelo Comitê da Convenção por meio de suas resoluções não lograram 

atualizar o texto quanto a esses pontos 205 . A Convenção reproduz um padrão 

hegemônico de gênero e delineia um mínimo de mulher que, além de limitar o 

reconhecimento de várias possibilidades de mulheres como sujeito na definição ali 

proposta, parece ser pouco consensual, a julgar pelo elevado número de reservas. 

Ainda conforme a investigação apresentada no capítulo anterior, parece haver 

mais problemas na própria Convenção da Mulher do que nas reservas feitas pelos 

Estados-partes, tão recorrentemente criticadas pelos estudiosos do tema, e as quais se 

atribui em grande medida a causa de ainda não terem sido atingidas as metas para 

assegurar a igualdade de gênero e o avanço das mulheres. Como visto, nada indica que 

as reservas exerçam um impacto significativo no reconhecimento das mulheres como 

sujeito de Direito em seus países, pois conforme ilustrado por diversos exemplos no 

capítulo anterior, não é possível estabelecer uma relação entre ser parte da Convenção 

(com ou sem reservas) e a aferição da (des)igualdade de gênero pelos critérios do 

PNUD (o Índice de Desigualdade de Gênero) ou a positivação de direitos específicos 

no ordenamento jurídico dos países examinados. Aliás, não é demais lembrar alguns 

casos pontuais, como o dos Estados Unidos da América, que sequer são parte da 

Convenção e ocupam a 8ª posição o ranking de igualdade de gênero construído pelos 

critérios do PNUD. À evidência, não pretendo aqui sustentar que os critérios que 

compõem o IDG estejam a salvo de críticas (e menos ainda que nos Estados Unidos 

da América não haja discriminação contra mulheres), porém é importante cotejar esse 

exemplo com de outros países como o Afeganistão, que, como visto no capítulo 

anterior, é Estado-membro da Convenção da Mulher, sem opor quaisquer reservas ao 

texto, o que não impediu que grupos fundamentalistas religiosos como o Talebã 

violassem direitos essenciais de mulheres206 , alocando o país na 171ª posição no 

ranking da desigualdade de gênero. Faz,-se, então, necessário perguntar: o critério 

estabelecido para aferição de desigualdade de gênero é inadequado, ou a Convenção 

                                                 
205 Embora devam ser reconhecidos alguns avanços no que diz respeito ao reconhecimento de outras 

formas de violência contra a mulher. 
206 Ver Lila Abu-Lughod (2002). 
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da Mulher não dispõe de recursos adequados para impactar o suficiente a realidade das 

mulheres habitantes dos Estados-membros - e, em caso positivo, por que razões? 

Pelos dados levantados no Capítulo 3, o fato de um país ter ou não reservas 

(e mesmo o seu próprio ingresso como membro da Convenção) revela mais sobre os 

alinhamentos políticos em cada um dos contextos geopolíticos e culturais analisados 

do que sobre medidas tomadas pelos países para emancipar e melhorar a condição de 

vida de suas mulheres. As reservas podem ser interpretadas como uma forma de 

comunicação de valores culturais entre os países, de maneira a mostrar estar (ou não) 

alinhado a valores hegemônicos. No plano internacional, a Convenção da Mulher 

descreve um modelo de mulher e de sociedade que funciona como paradigma de uma 

determinada hegemonia. A depender do contexto político internacional, pode ser mais 

interessante se mostrar alinhado ou oposto a esse modelo de mulher e de sociedade 

sem que, todavia, isso signifique que a vida das mulheres dos países em questão mude 

em função disso. Um exemplo que ilustra esse argumento pode ser observado na época 

da descolonização, quando os países da África aderiam à Convenção da Mulher, sem 

que a maioria dos Estados tivesse apresentado qualquer reserva: é razoável deduzir 

que esses novos Estados pretendessem transmitir a mensagem de estarem alinhados 

àquele sistema de poder e aptos a serem aceitos nessa comunidade internacional como 

nações livres (tanto que chama a atenção a participação de movimentos 

revolucionários africanos como observadores nas conferências internacionais das 

mulheres até o início dos anos 1980). 

Caso semelhante parece estar ocorrendo atualmente com o Estado da 

Palestina207. Em 2011, seu presidente Mahmoud Abbas apresentou requerimento para 

que a Palestina se tornasse Estado-membro da ONU. O pedido permanece até o 

momento208 pendente de recomendação do Conselho de Segurança, mas em 2012 a 

Assembleia Geral reconheceu o Estado da Palestina no status de observador da 

ONU209 , mesma condição pela qual diversos movimentos de libertação africanos 

participaram de conferências mundiais de mulheres na década de 1970 210. A partir de 

                                                 
207  Resumo da Questão Palestina nas Nações Unidas disponível em: 

https://nacoesunidas.org/palestina/contexto/ . Acesso em outubro de 2016. 
208 Outubro de 2016. 
209 Resolução 67/19 da Assembleia Geral.  
210 A esse respeito, ver capítulo 3. 
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2014, a Palestina passa a ratificar vários tratados de direitos humanos211, inclusive a 

Convenção da Mulher - e sem qualquer reserva, não obstante a maioria de sua 

população siga a religião muçulmana. Em 2015, a bandeira da Palestina é hasteada 

pela primeira vez na sede da ONU 212. Verifica-se que a adesão aos tratados tem o 

condão de comunicar um alinhamento político, manifestando uma intenção de 

pertencimento a uma determinada visão de comunidade internacional. 

Mas a adesão a um tratado e a apresentação de reservas pode também 

comunicar uma manifestação de não alinhamento a determinados valores políticos, em 

uma espécie de demarcação de território cultural. É o que parece ocorrer com alguns 

países islâmicos depois da Guerra do Iraque (anos 1990) e dos ataques empreendidos 

contra os Estados Unidos da América em 11 de setembro de 2001. Com o 

recrudescimento dos conflitos nas relações entre EUA e países islâmicos 

(acompanhado de toda uma construção de estereótipos pejorativos sobre essa religião, 

cultura e seus países, e muito fortemente no que diz respeito às mulheres), aderir à 

Convenção da Mulher com reservas parece ser o modo desses países manifestarem que 

estão na ordem internacional e fazem parte dessa comunidade, mas que não estão 

dispostos a permitir que os valores ocidentais hegemônicos contaminem sua cultura 

no que diz respeito às relações da vida privada. Além disso, essas adesões à Convenção 

são frequentemente acompanhadas, além das reservas, de declarações oficiais que 

explicitam a politização dos Direitos Humanos das mulheres, como no caso de Iraque 

e Síria, que consignam expressamente que o fato de adotarem a Convenção não 

implica o reconhecimento da existência ou de relações internacionais com Israel , que 

é também Estado-parte 213. 

Ou seja, com o fenômeno da politização econômica dos direitos humanos das 

mulheres, é possível afirmar que países que eram do chamado Terceiro Mundo até os 

anos 1980 podem ter aderido sem reservas ao tratado para se mostrarem aptos a 

participar da comunidade internacional de nações livres em condição de igualdade 

política com os demais países. Já os países islâmicos que aderem à Convenção na 

                                                 
211  Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General. 
https://treaties.un.org/Pages/TreatyParticipantSearch.aspx?clang=_en . Acesso em dezembro de 2016. 
212  Bandeira palestina é hasteada na ONU pela 1ª vez. Portal G1. (da France Presse). 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/bandeira-palestina-e-hasteada-na-onu-pela-primeira-

vez.html .Acesso em novembro de 2016. 
213 No original: Iraque: This approval in no way implies recognition of or entry into any relations with 

Israel. 

Síria: The accession of the Syrian Arab Republic to this Convention shall in no way signify recognition 

of Israel or entail entry into any dealings with Israel in the context of the provisions of the Convention. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/bandeira-palestina-e-hasteada-na-onu-pela-primeira-vez.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/bandeira-palestina-e-hasteada-na-onu-pela-primeira-vez.html
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virada para o século XXI podem estar a comunicar sua intenção de participar dessa 

ordem internacional, mas sem abrir mão de seus valores culturais, o que se expressa 

com especial nitidez nas reservas aos artigos 2º e 16, cuja análise qualitativa revelou 

que a vida privada é o locus mais conflituoso para reconhecimento das mulheres.  

A instrumentalização política da Convenção é apenas um dos lados da 

questão a ser analisada para se tentar compreender os fatores que contribuem para a 

persistência da desigualdade de gênero nos critérios estabelecidos pelo sistema ONU. 

Há que se observar, ainda, conforme exposto no capítulo III, que a Convenção para 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher estabelece algumas 

obrigações para os Estados que estão no campo das relações intersubjetivas, de 

improvável impacto por uma norma jurídica, seja doméstica ou internacional. 

Esse ponto ganha relevância quando se fala das mulheres enquanto minoria 

política. As mulheres se distinguem de outros grupos marginalizados - tais como 

populações indígenas, refugiados, afrodescendentes, judeus, presos, entre outros - 

pois, diferentemente destes, é impossível excluí-las do convívio social com grupos 

hegemônicos (no caso, os homens), já que o contato será incontornável, ao menos, na 

esfera da vida privada. Os núcleos sociais mínimos representados pelas diversas 

formações familiares serão, necessariamente, compostos de homens e mulheres. Toda 

a disputa em torno da luta pela igualdade de gênero articula a vida privada (espaço 

principal, ou ao menos importante, de violação de direitos) e o espaço público como 

nenhuma outra minoria: a identidade de gênero é intensamente construída no espaço 

da vida privada, e daí sua importância como fator reprodutor de estruturas de 

discriminação, já que é no âmbito doméstico e familiar que se aprende o lugar da 

mulher e o lugar do homem e a relação destes lugares com as esferas pública e privada. 

Esse aprendizado irá impactar a vida psíquica do indivíduo e como ele irá se portar 

nesses espaços. Se o pessoal é político, os diferentes estilos de vida privada forjados 

nas diferentes culturas produzirão impactos distintos na vida política. 

Esses modos de vida privada dizem respeito a contextos culturais. A 

Convenção da Mulher, ao delimitar seu sujeito de Direito no modelo da “mulher-

convencional” descrito no capítulo anterior, ao mesmo tempo em que exclui quem vive 

em um modelo cultural diverso, condiciona o modo de vida de mulheres que, embora 

inseridas em contextos culturais mais próximos do modelo, tornam-se limitadas à 

reprodução de padrões hegemônicos de gêneros inscritos no texto do tratado. 
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Ainda que a Convenção da Mulher pretenda reconhecer um sujeito 

atribuindo-lhe direitos, é possível afirmar que seu texto falha em reconhecer as 

mulheres como pessoas, uma vez que as especificidades do sujeito ali reconhecido 

transformam a mulher em personagem: ao trazer como específicas do sujeito de 

Direito mulher previsões tais como “independentemente do estado civil”, ou 

determinando que "em todos os casos, os interesses dos filhos serão a consideração 

primordial”, ou, ainda, reduzindo, as questões relativas ao trabalho das mulheres quase 

que apenas às dificuldades encontradas para conciliar trabalho e maternidade, a 

Convenção restringe a realidade das mulheres aos papéis desempenhados de esposa, 

mãe, profissional. Esse argumento pode contribuir para pensar o porquê de os artigos 

mais reservados da Convenção da Mulher serem aqueles que tratam do papel da 

mulher em relação ao homem na sociedade (artigo 2º) e na família e no casamento 

(artigo 16). Pode significar dizer que não reconhecer a mulher como ser igualmente 

autônomo nesses espaços é somente reconhecer sua existência em relação a outros 

seres - principalmente marido, filhos e familiares. Sua existência é de personagem, e 

não de pessoa, posto que fundada em papéis sociais que dependem de outros que lhes 

são complementares214. Vale antecipar aqui a crítica de Butler à tentativa de imposição 

de uma noção universal de dominação patriarcal por algumas linhas do feminismo: 

 

A noção de um patriarcado universal tem sido amplamente criticada em 

anos recentes, por seu fracasso em explicar os mecanismos da opressão de 

gênero nos contextos culturais concretos em que ela existe. Exatamente 

onde esses vários contextos foram consultados por essas teorias, eles foram 

encontrar “exemplos"ou “ilustrações"de um princípio universal 

pressuposto desde o ponto de partida. Esta forma de teorização feminista 

foi criticada por seus esforços de colonizar e se apropriar de culturas no 

ocidentais, instrumentalizando-as para confirmar noções marcadamente 

ocidentais de opressão, e também por tender a construir um “Terceiro 

Mundo”, ou mesmo um “Oriente"em que a opressão de gênero é sutilmente 

explicada como sintomática de um barbarismo intrínseco e não ocidental. 

(BUTLER, 2015, p. 21-22) 

 

A partir do argumento de Butler, é possível apontar as dificuldades em se 

estabelecer uma comparação entre contextos ocidentais e não ocidentais sob os 

mesmos critérios, porque a noção política de pessoa universal, nas culturas ocidentais, 

faz com que, em tese todos sejam juridicamente reconhecidos como sujeito, (embora 

se observe, como mencionado em outras passagens deste trabalho, que diversos 

segmentos sociais ainda não têm este status), o que não se aplica da mesma maneira 

                                                 
214 Como exemplificado no tópico referente à análise qualitativa das reservas aos artigos 2º e 16. 
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às realidades não ocidentais, de fundamentos relacionais, comunitaristas e 

holísticos215. Ser mulher é performance, e, portanto, corresponde ao comportamento 

de um sujeito concreto em uma dada estrutura social e cultural. Isso se torna mais 

evidente nas questões postas a partir das reservas aos artigos 2º e 16; muitas vezes 

relacionadas à performance da mulher (e do homem) nas sociedades não ocidentais. 

E, diferentemente do que pretende a própria Convenção (e, em um pensamento mais 

abrangente, do que pretende o Ocidente), também nas próprias realidades culturais 

ocidentais talvez as mulheres ainda não sejam reconhecidas em suas relações 

intersubjetivas e nas arenas públicas de debate simplesmente como seres humanos e 

indivíduos autônomos, ao invés de “mulher-mãe”, “mulher-esposa”, “mulher-

profissional”, e assim por diante.  

Não obstante a importância de reconhecer que o pessoal é político na medida 

em que o que acontece na vida privada também pode ser considerado violação de 

direitos humanos (a exemplo da violência doméstica), como atuar quando não se 

reconhecem as mulheres como pessoas nas relações intersubjetivas? Como atuar nas 

sociedades em que o conceito de mulher (e mesmo de pessoa) não seja o mesmo 

“universal”adotado pela ONU? E, vale questionar, é papel da ONU fazer essa 

interferência? 

 

 

4.3. A constituição do sujeito de Direito mulher à luz do arcabouço teórico  

 

 

Cabe agora tecer algumas reflexões a respeito da trajetória histórica de 

construção do sujeito de Direito mulher no Direito Internacional dos Direitos Humanos 

apresentada no 3º capítulo, à luz das perspectivas teóricas dos três autores centrais 

desta tese. 

Todos os três, cada um a seu modo, consideram a dimensão psíquica do 

indivíduo como um fator relevante em suas teorias sociais. Porém, para cada um deles 

o Direito atuará de maneira distinta como potencial agente de transformação social: 

para Honneth, a demanda pelo reconhecimento jurídico possibilita tomar parte da 

produção da vontade coletiva e ser reconhecido como membro de igual valor e 

                                                 
215 Ver capítulo I, item 1.2, especialmente as distinções feitas por Louis Dumont entre individualismo e 

holismo (in Homo Hierarquicus). 
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dignidade em dada comunidade. Para Foucault, por outro lado, demandar 

reconhecimento pelo Direito implica uma luta paradoxal para que o Estado amplie o 

controle sobre a vida do cidadão, o que constituiria um obstáculo à sua emancipação. 

Butler dialoga com a perspectiva foucaultiana ao sustentar que o sujeito de Direito 

formatado pela demanda do movimento feminista de 2ª geração mais limita as pessoas 

(e em especial as mulheres) do que emancipa. 

 

 

4.3.1. A constituição do sujeito de Direito mulher sob a perspectiva de Axel 

Honneth 

 

 

Como já detalhado no capítulo II, Honneth aponta três esferas nas quais o 

indivíduo pode obter reconhecimento intersubjetivo: o Direito, a estima social e o amor 

em família. Neste tópico, pretendo analisar como (e se) as mulheres são reconhecidas 

como sujeito nessas três esferas no campo do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos a partir da perspectiva do autor. 

No campo do Direito, pode-se afirmar que, ao menos formalmente, há 

reconhecimento, já que a Convenção da Mulher representa a produção de um texto 

jurídico nesse sentido, reconhecendo ainda quais seriam as especificidades desse 

sujeito. O problema em relação a esse reconhecimento se nota, todavia, no conteúdo 

da Convenção, que converte uma realidade de baixo potencial emancipatório para as 

mulheres em norma positivada, uma vez que assegura o “direito" ao “normalmente” 

almejado pelas mulheres: direito a se casar com um homem de sua escolha, direito de 

ter quantos filhos quiser e no espaçamento que entender adequado, direito de trabalhar, 

direito de contratar e de ser proprietária, entre outros. 

Em relação à esfera do amor em família, esta somente será um espaço 

emancipatório quando as mulheres passarem a ser reconhecidas nas relações 

intersubjetivas ali travadas como pessoas, e não como os personagens decorrentes de 

seus papéis de gênero (“mãe”, “esposa”, "filha"). E essa transformação do 

reconhecimento intersubjetivo somente é possível por meio de transformações das 

culturas sexistas em culturas de igualdade entre os gêneros, gerando implicações 

recíprocas nas dimensões psíquicas dos sujeitos envolvidos, na medida em que as 

modificações nas atitudes individuais provocarão mudanças socioculturais, ao passo 
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em que estas últimas são capazes de formar novas mentalidades. Porém, o Direito tem 

pouco potencial de atuar nessas dimensões, haja vista o quanto já comentado a respeito 

do texto da Convenção da Mulher e suas reservas. 

Talvez a análise da investigação aqui empreendida sob a perspectiva de 

Honneth chame mais a atenção para a esfera da estima social: Honneth identifica na 

virada para a Modernidade a dissociação do reconhecimento advindo da estima social 

do reconhecimento jurídico, momento em que a situação social de alguém (via de regra 

decorrente do nascimento) não mais será o critério a pautar os direitos individuais 

positivados em lei. Porém, é possível estender o pensamento de Honneth a uma análise 

do desenvolvimento do capitalismo e da sociedade de consumo até o momento 

contemporâneo, em que a estima social preponderante é aquela advinda do poder 

econômico. Se nas sociedades estamentais era o poder tradicional dos reis, da nobreza 

e da religião que garantia a alguém direitos jurídicos, na atualidade o status social 

conferido a quem tem poder econômico assegura a um só tempo a estima social (pois 

ser considerado "rico" e ter acesso a bens de consumo é tido como valor socialmente 

desejável) e acesso a diversos bens que podem até mesmo corresponder a direitos 

econômicos, sociais e culturais, tais como acesso diferenciado a atendimento na saúde, 

educação, e atividades culturais. Na linha argumentativa proposta por Honneth, esse 

modelo de estima social produzirá no indivíduo uma autoestima relacionada ao seu 

sucesso ou fracasso no universo do trabalho e do consumo. 

A filósofa Nancy Fraser elaborou uma crítica ao pensamento de Honneth, que 

vale a pena retomar aqui para estabelecer um contraponto à argumentação apresentada. 

Fraser identifica dois tipos de reivindicações no mundo contemporâneo: as 

redistributivas (relativas a recursos materiais e movimentos de classe), e as de 

reconhecimento (que buscam evitar a assimilação de todos os modos de vida a uma 

cultura dominante, movimentos identitários), que não seriam idênticas nem 

equivalentes entre si, já que, para ela, as injustiças podem ter uma ou outra causa 

preponderante (CYFER, 2011, p. 14) Fraser sustenta que a luta pelo reconhecimento 

deve ser uma luta pela desinstitucionalização da desvalorização de determinados 

grupos, que os impede de participar como iguais de seu grupo social (CYFER, 2011, 

p. 19): 

 

Na teoria de Axel Honneth, a estima social está entre as “condições 

intersubjetivas para a formação de uma identidade não distorcida”, que se 

espera seja protegida pela moralidade. Disso segue que todas as pessoas, 
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moralmente, merecem estima social (Honneth, 1995). A abordagem do 

reconhecimento proposta aqui, ao contrário, não acarreta tal reductio ad 

absurdum. O que resulta dela é que todos têm igual direito a buscar estima 

social sob condições justas de igualdade de oportunidades. (…) Por todas 

essas razões, o reconhecimento é mais bem tratado como uma questão da 

justiça e, portanto, da moralidade, do que como uma questão da boa vida 

e, desse modo, da ética. E conceber o reconhecimento no modelo de status 

permite-nos tratá-lo como uma questão da justiça. (FRASER, 2007, p. 114-

115) 

 

Para Fraser, em nenhuma das demandas a dimensão psíquica do indivíduo 

deve ser considerada, pois isso constituiria uma problemática “reengenharia da 

consciência” : 

 

Entendendo o não reconhecimento como um dano à identidade, ele enfatiza 

a estrutura psíquica em detrimento das instituições sociais e da interação 

social. Assim, ele arrisca substituir a mudança social por formas intrusas 

de engenharia da consciência. O modelo agrava esses riscos, ao posicionar 

a identidade de grupo como o objeto do reconhecimento. Enfatizando a 

elaboração e a manifestação de uma identidade coletiva autêntica, auto-

afirmativa e auto- poiética, ele submete os membros individuais a uma 

pressão moral a fim de se conformarem à cultura do grupo (…). 

Consequentemente, isso encobre o poder das facções dominantes e reforça 

a dominação interna. Então, em geral, o modelo da identidade aproxima-se 

muito facilmente de formas repressivas do comunitarismo (FRASER, 

2007, p. 106-107) 

 

A linha de fundamentação adotada nesta tese vai em sentido oposto ao 

defendido por Nancy Fraser a esse respeito, pois a desinstitucionalização da 

discriminação parece não bastar para que efetivamente se reconheça um sujeito. São 

exemplo disso os dispositivos da Convenção da Mulher que contêm obrigações para 

os Estados-partes (desinstitucionalizando uma possível valoração institucional 

depreciativa), mas sem necessariamente atingir o reconhecimento nas relações 

intersubjetivas. Trata-se de um limite do Direito como agente de modificação 

sociocultural, bem como do reconhecimento institucional. No dizer de Ingrid Cyfer: 

 

Um estudo mais cuidadoso desses movimentos exige a investigação dos 

danos psíquicos que as injustiças sociais provocam nos indivíduos, exige, 

enfim, que o desrespeito social se torne uma categoria analítica central. 

Afinal, é preciso entender como os sujeitos se reconhecem como vítimas 

de desrespeito, uma vez que é essa condição que motivará a resistência 

(CYFER,2011, p. 20). 

 

Ademais, para o sujeito concreto só faz diferença a “boa vida”, e a sua 

percepção psíquica a tal respeito, em seu universo concreto. E conceitos como justiça 

e princípios universais de igualdade não são universais, o que é bastante claro no 

universo dos Direitos Humanos, e principalmente nas questões atinentes às mulheres. 
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Além disso, diferentemente do ponto de vista defendido por Nancy Fraser, na 

sociedade de consumo, as demandas por reconhecimento e por redistribuição 

eventualmente se sobrepõem: a categoria classe também tem uma conotação 

identitária, e não é (só) o reconhecimento que possibilita a redistribuição (por exemplo, 

homossexuais ou negros passando a ser mais reconhecidos tem melhor acesso a 

educação, empregos e nível de vida, passando a ser destinatários de uma melhor 

redistribuição material). É necessário pensar o quanto a redistribuição possibilita o 

reconhecimento, já que tem potencial para conferir estima social pelo status 

econômico. A liberdade de consumir pode - em um cenário cultural de valorização 

social do status econômico - produzir o autorrespeito, a autonomia e o empoderamento 

capaz de romper estruturas de dominação.  

Mas, não necessariamente isso se dará em um contexto emancipatório, pois o 

poder econômico, não obstante possa em tese compor uma esfera de reconhecimento 

pela estima social, pode ser, ao mesmo tempo, um produtor de subjetividades. Como 

já afirmado no Capítulo 2, o psiquismo do sujeito concreto tanto pode ser estimulado 

por um entendimento crítico de uma situação de injustiça (o que pode levá-lo a 

empreender uma luta moral por reconhecimento) quanto poderá ser disciplinado por 

dispositivos de poder, fazendo com que seu comportamento reproduza estruturas de 

distribuição assimétrica de poder em vez de expressar uma emancipação à dominação 

vigente. O reconhecimento intersubjetivo na forma proposta por Honneth somente 

pode se dar nas três esferas de reconhecimento quando se tratar de sociedade sem 

assimetrias de poder (ou, ao menos, em sociedades nas quais tais assimetrias possam 

ser superadas no conflito): para haver reconhecimento nas relações intersubjetivas na 

família, há que se partir do pressuposto de não existirem assimetrias e hierarquias 

internas à ordem familiar (ou que essas podem ser superadas por meio do conflito 

intersubjetivo, em que o que tem menos poder demanda do outro reconhecimento); 

para a estima social ser espaço de reconhecimento, há que existir no plano social uma 

diversidade valores tidos como igualmente desejáveis para que todos os indivíduos 

sejam reconhecidos e estimados, e, no Direito, há que se pressupor que a norma 

jurídica foi produzida com uma intenção empancipatória (podendo até mesmo ser fruto 

de lutas sociais) e com plena participação de todos os setores da sociedade (que devem 

ser igualmente dignos de estima). Em uma sociedade na qual o poder circula de forma 

assimétrica, alguns valores sociais serão mais desejáveis do que outros. Esses valores 

de estima social (com mais valorização de alguns grupos e pessoas do que outros) 
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também serão compartilhados pelas pessoas e reproduzidos na sua vida privada. - e 

em uma sociedade capitalista e de consumo fará imensa diferença a identidade 

construída a partir do gosto, da origem e da classe social - o que fará algumas pessoas 

mais poderosas que outras. Não raro, são essas aquelas responsáveis por produzir as 

normas jurídicas. A observação do objeto sob a perspectiva foucaultiana insere-se 

nesse ponto. 

 

 

4.3.2. A constituição do sujeito de Direito mulher sob a perspectiva de Michel 

Foucault 

 

 

Como visto no Capítulo I, ser mulher, assim como ser pessoa, não é uma 

realidade biológica dada, mas sim categoria em disputa discursiva, inclusive jurídica 

(ou seja, há multiplicidade de vozes e discursos no tecido social a procurar definir o 

que é ser mulher, e com finalidades bastante distintas entre si). 

A teoria social de Foucault é uma teoria do poder, com aproximações com a 

teoria crítica. Foucault elabora sua teoria e seu diagnóstico da contemporaneidade em 

oposição às concepções clássica e marxista (ambas de concentração do poder), 

descrevendo o poder como uma situação estratégica de correlação de forças, em que 

relações desiguais são travadas com mobilidade de posições, sem, contudo, depender 

de decisões individuais. Neste sentido, não se fala em dominantes e dominados, pois 

estas fronteiras não são tão definidas, e sim em hegemonia, pois aquilo que é 

hegemônico está sempre em constante negociação. 

Assim, para Foucault, o poder não é estável, mas situacional e assimétrico. E 

essa assimetria de poder é o obstáculo à emancipação do indivíduo na teoria social 

focaultiana. Sob a concepção foucaultiana, as esferas de reconhecimento apontadas 

por Honneth são construídas a partir de relações assimétricas de poder, em razão de 

valores morais diferentes. Assim, a potencialidade de emancipação está em distribuir 

poder para buscar uma maior simetria. 

Foucault observa as bases sociais sob os processos institucionais de produção 

de saber e como esses processos reproduzem e mantém sistemas sociais (HONNETH, 

1991, p. 151). A norma jurídica, sendo produzida por uma determinada instância de 

poder institucionalizado (o Estado), é um bom objeto para identificar quais os valores 
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sociais que referenciam as decisões tomadas no processo de normatização, observando 

inclusive seu processo histórico de produção “externo”, quais eram os atores 

envolvidos, e quais valores em disputa estavam sendo ali representados. 

Considerando que é o autor do discurso quem organiza o seu sentido, cabe 

pensar quem tem lugar de fala, e quem é referido como sujeito ou como objeto pelo 

discurso hegemônico. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, 

por exemplo, deixa de fora mulheres (entre outros grupos), o que levou a lutas sociais 

por seu reconhecimento. E como se deu o processo discursivo de reconhecimento da 

mulher? Ainda, nessa linha de raciocínio, quais os valores e discursos perceptíveis na 

Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e 

nas instituições do sistema ONU concebidas para atuar nos direitos das mulheres? 

Demandar reconhecimento no Direito é demandar por maior controle, pois é 

o poder hegemônico que produz a norma e constrói o sujeito.No caso do sujeito de 

Direito mulher no Direito Internacional dos Direitos Humanos, é o poder econômico 

que vem fazendo essa construção: o discurso justificador do reconhecimento da mulher 

como sujeito de Direito foi adquirindo, a partir da década de 1970 e com grande ênfase 

no final dos anos 1990, a conotação de desenvolvimento econômico das nações e de 

empoderamento econômico individual. É empoderado economicamente aquele que 

dispõe de dinheiro para bens de consumo. E quem tem dinheiro é porque trabalha - e, 

portanto, pode consumir. Ou seja, o poder econômico produz um sujeito que é 

reconhecido socialmente por sua capacidade de trabalho e seu poder de consumir (que, 

aliás, são ambos fatores que lhe conferirão estima social aplicando-se a acepção de 

Honneth). 

Contudo, quem tem poderes para determinar tanto os trabalhos disponíveis 

quanto o mercado consumidor não é o indivíduo dito empoderado por ter dinheiro, 

mas sim os verdadeiros detentores do poder econômico, a exemplo das grandes 

empresas transnacionais e das potências econômicas mundiais. E nesse ponto ganha 

relevância o fato de a UN Women vir estabelecendo parcerias com entes da iniciativa 

privada de grande porte, tais como Fundação Rockefeller, Coca-Cola, Microsoft e 

Tupperware216, empresas que se direcionam para locais de extrema pobreza da África 

                                                 
216 O site da UN Women apresenta na página dedicada seus aos parceiros os governos contribuintes, 

além das empresas e fundações, tais como The L’Occitane Foundation, The Rockefeller Foundation, 

The UNHATE Foundation (pertencente ao Grupo Benetton), The Coca-Cola Company, Tupperware 

Brands, Microsoft, Unilever, entre outros. Disponível em: http://www.unwomen.org/en/partnerships . 

Acesso em dezembro de 2016. 
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e da Ásia patrocinando programas de inclusão social formulados sob a égide do 

discurso do empoderamento econômico das mulheres como meio indispensável para 

prosperidade das nações. O feminismo de 2ª geração contribuiu para desenvolver o 

discurso da emancipação das mulheres pela via da independência econômica, e que 

hoje é base de políticas institucionais (a exemplo da UN Women e suas parcerias com 

empresas privadas) que tem por objetivo declarado desenvolver países pobres para que 

suas mulheres sejam livres, ao mesmo tempo em que se insiste na garantia 

empoderamento e inclusão social das mulheres para desenvolver os países. O discurso 

do poder econômico que equipara igualdade de direitos entre homens e mulheres à 

igualdade econômica produziu essa consumidora/trabalhadora e assim a reconheceu 

como sujeito de Direito. A esse respeito, vale mencionar a relação estabelecida por 

Amartya Sen (2000) entre o desenvolvimento econômico com a liberdade: para Sen, 

em uma sociedade que se estrutura em torno do capital e do consumo, a riqueza 

representa o fator que concede a liberdade de escolha. No dizer do mesmo autor, 

desigualdade entre homens e mulheres restringe ainda mais as liberdades para o sexo 

feminino, e quando essa restrição se sobrepõe às restrições impostas pela desigualdade 

social, a vulnerabilidade e a exclusão são destinos certos – a não ser que a pequena 

riqueza contida na renda regular mude de mãos, e com isso, mude destinos (SEN, 

2000, p. 29). 

Mas me parece necessário refletir: em que condições se dá essa inclusão das 

mulheres e qual é esse desenvolvimento dos países? Há garantia de direitos trabalhistas 

e possibilidade de real ascensão social e emancipação para a mulher trabalha na 

agricultura familiar ou como operária na indústria multinacional instalada em um país 

subdesenvolvido? É importante traçar uma reflexão sobre essa realidade inserida em 

um contexto em que o Estado - locus tradicional da política e da elaboração das normas 

jurídicas - tem sua soberania relativizada pelo processo de internacionalização dos 

Direitos Humanos e enfraquecida pelo avanço da política de mercado. 

Assim, na perspectiva foucaultiana, a forma como se constituiu o sujeito de 

Direito mulher no Direito Internacional dos Direitos Humanos não foi emancipatória, 

pois aprisionou-as às subjetividades construídas pelo texto da Convenção e, mais 

contemporaneamente, àquelas produzidas pelo poder econômico em escala global. Ou, 

avançando um pouco além: ainda à luz de Foucault, pode-se afirmar que as mulheres 

não são sujeito para o Direito por serem consideradas um meio para atingir um 

determinado fim (reconstrução da paz, desenvolvimento econômico, prosperidade das 
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nações). E quem é meio é objeto, e não sujeito: quem é meio não age, mas sim é usado 

para uma determinada finalidade. 

 

 

4.3.3. A constituição do sujeito de Direito mulher sob a perspectiva de Judith 

Butler 

 

 

Se, de acordo com Foucault, o sujeito construído pelo Direito é sempre fruto 

de um discurso, qual discurso feminista produziu a Convenção da Mulher e seu 

sujeito? O estilo de vida tracejado pela Convenção não inclui quem não compartilha 

destes valores, e aprisiona em um modelo não-emancipatório quem  deles compartilha. 

A fixação de uma identidade para fins políticos essencializa e constrange o próprio 

sujeito que o movimento pretende emancipar. É exatamente o que ocorre com o 

conteúdo da Convenção da Mulher, que ilustra com precisão o risco de politização da 

formação da identidade, associada ao constrangimento do sujeito: o modelo de 

“mulher-convencional” é equivocadamente considerado como emancipatório e 

universal, construído a partir de um consenso de um mínimo de mulher - consenso este 

discutível, a julgar pelo elevado número de reservas apresentadas pelos Estados-partes 

- o que tem potencial para ser discriminatório ao excluir mulheres que vivam em 

Estados-partes cujas realidades culturais sejam incompatíveis com o modelo de sujeito 

apresentado pelo documento, além de impor um estilo de vida às mulheres habitantes 

dos Estados-partes em que este mesmo modelo seja hegemônico. Como argumentado 

no Capítulo 3, a mulher que tem direito a ter direitos, a “mulher-convencional” é a 

mulher “normal”: heterossexual, casada, mãe e que trabalha para satisfazer-se 

pessoalmente as coloca fora da norma – e, por consequência, do direito a ter direitos. 

Ou seja: quem é a mulher contemplada por esse sujeito mínimo abstrato? 

Nancy Fraser também tece críticas ao pensamento elaborado por Judith 

Butler: embora compartilhem alguns pressupostos, as autoras divergem na sua 

concepção da crítica social (CYFER, 2011, p. 4), especialmente em razão de Butler 

(assim como Honneth) considerar a incidência do poder na dimensão psíquica do ser 

humano, analisando a gênese da vontade individual de subordinação e como isso se 

opera psicanaliticamente no processo de reconhecimento mútuo. Nas palavras de 

Ingrid Cyfer: 
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A resistência de Fraser em lidar com a dimensão psíquica do 

reconhecimento descarta análises sobre as auto-limitações que os atores 

sociais enfrentam para reivindicarem tanto a igualdade de reconhecimento 

quanto a de redistribuição. Ao contrário do que diz Fraser, a psicologização 

do reconhecimento não implica a vitimização e a responsabilização do 

próprio discriminado por sua discriminação. Ela apenas traz à tona os 

obstáculos que cada indivíduo enfrenta para questionar sua própria 

discriminação, mesmo depois de tê-la reconhecido como tal. Minimizar 

esse obstáculo gera um risco muito maior de responsabilizar o discriminado 

por sua discriminação. (CYFER, 2011, p. 22) 

 

Como também já debatido no Capítulo 2, para Butler (2003) a ausência de 

uma definição clara do que é ser mulher dificulta a medição de avanços. Sendo o 

gênero um fenômeno inconstante e contextual, emerge um desafio para a militância 

política em relação à instabilidade gerada pela adoção da categoria gênero em 

substituição à categoria mulher – e, aliás, é interessante notar que a Convenção da 

Mulher tem por escopo eliminar a discriminação contra a mulher, e não a 

discriminação de gênero. Porém, quando se reconhece o sujeito a partir da perspectiva 

econômica, torna-se possível medir avanços: quanto mais "rica", mais empoderada. O 

conjunto de características que compõem o conceito do que se considera como mulher 

perde importância, pois os direitos são aferidos a partir de indicadores econômicos. E 

com isso, justificar e implementar novas políticas. 

 

 

4.3.4. Uma proposta de articulação das três perspectivas teóricas 

 

 

Conforme se depreende da análise realizada neste capítulo, a pouca eficácia 

do arcabouço normativo e institucional do sistema ONU destinado à proteção do 

sujeito de Direito mulher se deve, por um lado, à adoção de um discurso de cunho 

econômico no campo institucional, que atualmente concebe igualdade econômica 

entre homens e mulheres como sinônimo de igualdade de gênero e instrumentaliza o 

empoderamento econômico feminino como meio para desenvolver países pobres em 

parceria com empresas transnacionais; e, por outro, à mobilização política da norma 

jurídica representada pela Convenção que, além disso, delineia um sujeito de Direito 

correspondente a um determinado modelo cultural hegemônico. Esse cenário fornece 

diversos elementos para que se compreenda o complexo fenômeno da persistência da 

desigualdade de gênero. 



196 

 

A constituição do sujeito de Direito mulher não vem sendo construída no 

âmbito das esferas de reconhecimento nos termos de Honneth, mas sim na produção 

de subjetividades pautadas pelo poder econômico e político nos termos de Foucault, 

possibilitada pela construção do sujeito do feminismo de 2ª geração, criticado por 

Butler. Se o poder não reprime, mas sim constrói, a mulher não foi reconhecida, mas 

sim se trabalhou para que o sujeito criado pelo feminismo liberal de 2ª geração fosse 

inserido no sistema ocidental em termos culturais, e capitalista orientado pelo mercado 

de bens de consumo em termos socioeconômicos. Esse sujeito é ao mesmo tempo mão-

de-obra para o trabalho e mercado consumidor. Essa questão que emerge da análise da 

Convenção da Mulher é uma das consequências dessa essencialização do sujeito como 

estratégia de militância. 

As vidas de mulheres e homens permanecem carregadas de diferenças, em 

geral traduzidas em desvantagens para mulheres em muitos aspectos217 pelos próprios 

parâmetros da ONU (tanto que foi criado o Índice de Desigualdade de Gênero do 

PNUD para que se tivesse essa medida, bem como agências específicas, a exemplo da 

UN Women). A persistência dessas diferenças se explica pelo fato de nenhuma das 

medidas tomadas pelo sistema internacional ONU em relação às mulheres ter sido 

adotada com o objetivo de emancipar as mulheres como decorrência de seu 

reconhecimento como pessoa (o que afeta, portanto, seu reconhecimento como 

sujeito). Para se chegar a essa conclusão sequer é preciso desvendar algum sentido 

oculto, pois os objetivos de construção da paz, de desenvolvimento econômico, de 

prosperidade e os demais apresentados como justificativas utilitárias para promover o 

avanço das mulheres são expressos nos próprios documentos da ONU. 

Por ser produzido em contextos de assimetria de poder, o Direito tem limites 

como agente de transformação social. O Direito revela transformações já ocorridas (ou 

ao menos em curso) na sociedade, pois quem produz a norma é quem tem poderes para 

determinar o “dever-ser”: deve ser assim, seja porque quem escreve acredita nisso, 

seja porque ele tem interesse em mobilizar este argumento. Mas não fará 

(necessariamente) as pessoas agirem diferentemente na sua vida privada. E a 

Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 

                                                 
217 Embora seja importante ressaltar que a estrutura sociocultural sexista é também desvantajosa para 

homens, pois os sujeitos produzidos pelos modelos de masculinidades expõem pessoas do gênero 

masculino a determinados riscos e violências diversos das mulheres; a questão é que, como se trata de 

uma assimetria de poder, as desvantagens e os espaços onde ocorrem as violências e violações de 

direitos em decorrência do gênero serão diferentes para um e outro. 
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tem um diferencial em relação a outros tratados referentes a sujeitos específicos: a 

Convenção estabelece deveres aos Estados para que estes garantam que seus cidadãos 

modificarão atitudes na sua vida privada (e estes são os artigos da Convenção da 

Mulher que mais tem reservas) 

A principal diferença entre as mulheres e as demais minorias políticas é que, 

em termos quantitativos, trata-se de uma “minoria" que corresponde a metade da 

população mundial e cujo convívio com a outra metade é inescapável. Não há como 

inserir as mulheres em um sistema de apartheid, de gueto ou carcerário por razões de 

gênero. Homens e mulheres tem que se relacionar, e necessariamente no campo 

intersubjetivo da vida familiar (qualquer que seja seu modelo) e privada. A mínima 

organização da vida passa pelo marcador de gênero - nem que seja pelo fato de ter sido 

parido por uma mulher. 

Para os três autores analisados neste capítulo, o Direito tem um papel 

importante em relação à constituição do sujeito. Porém, para Honneth, o Direito é um 

espaço de luta pelo reconhecimento, e tem uma expressão simbólica importante. Já 

Foucault e Butler mostram que o direito produz um sujeito disciplinado pela norma, 

gerando, a um só tempo o risco de o Direito ser um instrumento de manutenção das 

estruturas sociais de assimetria de poder, e deste sujeito continuar a se submeter a essa 

mesma estrutura assimétrica e socialmente injusta, perpetuando o conflito.  

Por isso é igualmente importante pensar como é produzida a norma jurídica, 

quais são os atores envolvidos e quais são os valores em disputa, pois se essa produção 

se dá por meio de atores que integram um grupo hegemônico, é preciso refletir se é 

possível emancipar os grupos contra-hegemônicos por meio da norma jurídica 

produzida pelo grupo hegemônico.  

O foco exclusivo no Direito como esfera de reconhecimento do sujeito é 

incapaz de alterar o reconhecimento na relação intersubjetiva. Por isso que, mesmo 

existindo a Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

a Mulher e outros instrumentos normativos, a vida prática/real/concreta das mulheres 

ainda não é uma “vida boa”, como mostram diversos indicadores de desigualdade de 

gênero. Outro indicativo disto é a própria existência de reservas à Convenção da 

Mulher que justamente incidem sobre as relações interpessoais (casamento e filhos).  

Em A última lição de Foucault, Geoffroy de Lagasnerie comenta a crítica 

foucaultiana às chamadas teorias unificadoras (LAGASNERIE, 2013, p. 95). Essa 

argumentação foucaultiana recuperada por Lagasnerie pode ser estendida à pretensão 
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universalista do discurso dos Direitos Humanos: assim como a crítica de Foucault aos 

grandes sistemas de pensamento político (liberal clássico de direita/marxista de 

esquerda), será que também a universalidade de valores que se pretende estender 

jurídica e politicamente aos diversos países-membros (não só da CEDAW, mas de 

qualquer dos tratados) não pode ser objeto de crítica por reduzir "o que se passa na 

sociedade a certo número de princípios”, comprometendo, dessa forma, seu ideal 

emancipatório (LAGASNERIE, 2013, p. 96)? 

 

No fundo, a ideia essencial defendida por Foucault é que os discursos 

totalizantes, igualmente, não raro produzem efeitos de sujeição e 

hierarquização. Eles “minorizam"sujeitos de experiência (…) Elaborar um 

pensamento crítico exige, portanto, adquirir meios de estar à escuta das 

diversas lutas que irrompem no espaço social, acompanhar sua irrupcão e, 

logo, apreendê-las em sua singularidade. Convém adotar uma atitude para 

o inédito - e, por conseguinte, renunciar às grades de leitura que paralisam 

a percepção, fixando ou predeterminando o olhar que podemos fazer incidir 

sobre o mundo. Pois essas grades exercem efeitos de dominação e 

ocultação; participam do exercício do poder mais do que permitem revelar 

sua mecânica. Uma teoria crítica deve desvencihar-se da  tentação da 

totalização. Deve renunciar a construir paradigmas destinados a conferir 

uma coerência “geral"ao que acontece no nível “local”. (LAGASNERIE, 

2013, p. 99) 

 

Se na tradição ocidental de pensar o poder este se explica pela articulação de 

elementos como Contrato, Lei, Direito, Vontade Geral, estabelecendo um a relação 

entre política e direito, hoje, a desconstrução do conceito jurídico de soberania 

(LAGASNERIE, 2013, p. 119-120) conduz à pergunta: como relacionar referida 

desconstrução com a interferência do poder econômico na vida dos indivíduos (e 

principalmente das mulheres, para os objetivos propostos nesta tese)(LAGASNERIE, 

2013, p. 101)? Se as Revoluções Liberais fundam o Estado e propõem as Declarações 

de Direitos como instrumentos de limitação ao poder soberano então consubstanciado 

na monarquia, com o passar dos séculos o Estado passará a abusar do poder contra os 

cidadãos. Contra este abuso, deflagra-se o processo de internacionalização dos 

Direitos Humanos e a ONU é fundada para controlar a ação dos Estados contra seus 

cidadãos, relativizando sua soberania. A questão que se coloca é: a que instituição 

caberá questionar os sistemas internacionais supostamente destinados a proteger 

sujeitos de Direito, ainda mais quando tais sistemas atuam junto com a soberania do 

mercado? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: A ILUSÃO DE “LIBERDADE” DO 

OCIDENTE E A DEMANDA PARADOXAL DOS MOVIMENTOS 

SOCIAIS PELO CONTROLE POR UMA NORMA 

LIBERTADORA 
 

 

Ao empreender a investigação a respeito da constituição do sujeito de Direito 

mulher no Direito Internacional dos Direitos Humanos, procurei satisfazer a seguinte 

inquietação: por que, mesmo passadas tantas décadas, demandas e atuações dos 

movimentos feministas, que redundaram na formação de instituições nacionais e 

internacionais, persistem assimetrias entre os gêneros nas mais diversas esferas 

sociais? 

O levantamento histórico desse decurso indicou caminhos para algumas 

respostas possíveis: o reconhecimento da mulher como pessoa encontra lacunas por 

ter se dado não como indivíduo em si mesma considerada, mas sim de forma 

relacional, ou seja, um ser cuja existência só ganha sentido quando pensada em relação 

a outros papéis sociais (a mulher não seria uma pessoa, mas sim uma mãe em relação 

ao filho , uma esposa em relação a um marido, uma filha em relação a um pai). Essa 

ideia apresenta raízes culturais tão profundas (inclusive na pretensão do indivíduo 

abstrato do Ocidente) que até hoje seus vestígios são perceptíveis nos mais variados 

produtos culturais, pois desde textos jurídicos até obras de ficção indicam papéis 

femininos pré-estabelecidos, a julgar, por exemplo, pela recorrente representação do 

casamento como um desejo e um objetivo essencial de toda e qualquer mulher, assim 

como a maternidade. O início do processo de reconhecimento como sujeito, por sua 

vez, demandado desde o movimento sufragista do final do século XIX, dependeu da 

mobilização de todo um arcabouço argumentativo apto a demonstrar (não sem ter 

encontrado muita resistência até meados do século XX, quando alguns países ainda 

negavam o direito a voto a suas mulheres) de que dito "sexo biológico feminino" não 

condicionava a (ir)racionalidade, não existindo qualquer impedimento inato para que 

as mulheres participassem da vida política. Significa dizer que o reconhecimento da 

mulher como sujeito de Direito sempre foi um processo trespassado pela necessidade 

de demonstrar aos poderes hegemônicos que mulheres são seres humanos e, como tais, 

dotados de razão - exigência da Modernidade para o reconhecimento como sujeito. 

Em relação a como se deu esse processo no sistema ONU - objeto central de 

análise desta tese - , os dados levantados e sistematizados conduziram à conclusão de 
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que as macro-políticas empreendidas por seus organismos jamais tiveram a 

emancipação feminina como um fim em si mesmo, fazendo com que o reconhecimento 

do sujeito de Direito mulher via ONU tenha se pautado por objetivos diversos. Foram 

muitos os argumentos utilitários apresentados no decorrer do século XX, como a 

reconstrução do mundo após a guerra, a cooperação para a paz, o combate ao apartheid 

e ao colonialismo, até se chegar ao formato atual do início do século XXI, que equipara 

igualdade de direitos entre os gêneros à igualdade econômica entre mulheres e homens. 

O discurso do desenvolvimento econômico das nações por meio do empoderamento 

econômico individual das mulheres será forjado já a partir dos anos 1970 quando a 

feminilização da pobreza é alçada ao posto de denominador comum para formar uma 

nova womanhood. A bandeira da “igualdade, liberdade e fraternidade” constante das 

primeiras declarações se metamorfoseia em um novo lema: “igualdade, 

desenvolvimento e paz”, três elementos apresentados de forma vinculada, em uma 

releitura da interdependência dos direitos humanos, agora vinculados ao 

direcionamento do mercado. 

Além disso, associar igualdade de gênero à igualdade econômica entre 

homens e mulheres permite criar uma medida dos avanços, o que também terá forte 

potencial de mobilização política. Se o sujeito do feminismo de 2ª geração é limitado 

e não contempla toda a fluidez do conceito elaborado por Butler - o que impede a 

verificação dos avanços propostos no campo da igualdade - o compromisso do 

desenvolvimento e empoderamento econômico pode ser medido. 

Vale lembrar, ainda, que a minoria política composta pelas mulheres tem a 

peculiaridade de corresponder a 50% da população mundial. O que isso representa em 

um sistema como o capitalista em que é preciso produzir e consumir para ser pessoa e 

sujeito de Direito? A noção da relevância desse ponto é explícita no trecho do Relatório 

da Conferência de Copenhague (1980) abaixo transcrito: 

 

Os efeitos desse processo cumulativo de discriminação a longo prazo foi 

acentuado pelo subdesenvolvimento e está impressionantemente presente 

no perfil mundial das mulheres: mesmo representando 50% da população 

adulta do mundo e um terço da força de trabalho oficial, elas perfazem 

aproximadamente dois terços de horas de trabalho, recebem apenas um 

décimo da renda mundial e menos de 1% possuem propriedades.218 

 

                                                 
218 A Conferência de Copenhague foi a segunda conferência mundial da ONU sobre os direitos das 

mulheres, conforme exposto no Capítulo 3 desta tese, onde esse excerto também está transcrito também, 

incluindo o texto original em inglês em nota. 
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Significa, portanto, que as mulheres correspondem a mercado consumidor e 

a força de trabalho que estão sendo desperdiçados. Afirmar sua capacidade laboral e 

fomentar seu poder de consumo é construir uma subjetividade útil ao poder econômico 

hegemônico. 

Tem-se, portanto, que o poder que constrói o sujeito de Direito mulher no 

Direito Internacional dos Direitos Humanos contemporaneamente é o poder 

econômico, talvez mais do que o poder político emanado do Estado, cuja soberania foi 

enfraquecida tanto pela existência de instâncias internacionais desenvolvidas 

exatamente com essa finalidade no processo de internacionalização dos Direitos 

Humanos quanto pelo fortalecimento do mercado de bens de consumo, o que fica 

demonstrado pela participação expressa da iniciativa privada e de grandes empresas 

como financiadores importantes da UNW219, por exemplo. Tanto é assim que hoje 

empresas são vistas como espaços de implementação de Direitos Humanos, sendo-lhes 

facultado, inclusive, a assinatura de documentos, como os Princípios de 

Empoderamento das Mulheres estabelecido pela UNW para garantir "o efetivo 

fortalecimento das economias, o impulsionamento dos negócios, a melhoria da 

qualidade de vida de mulheres, homens e crianças, e para o desenvolvimento 

sustentável".220 

Há, ainda, outros pontos a levantar para além da questão econômica: o 

reconhecimento que poderia ter sido trazido pela norma jurídica representada pela 

Convenção acabou instrumentalizado para fins políticos, pois, como visto, a produção 

e entrada em vigor da CEDAW são concomitantes a um período de importantes 

transformações políticas decorrentes do processo de descolonização dos países de 

África e Ásia, que trarão novos integrantes para a ONU. A adesão a partir da 

descolonização nos anos 1970 se dá com países que estão se fortalecendo eles próprios 

com narrativas de identidade nacional, ao mesmo tempo em que ingressam na ONU 

como forma de participar da comunidade política internacional hegemônica. Já nos 

anos 1990 e 2000, em um cenário internacional de recrudescimento de conflitos 

                                                 
219 As fontes de financiamento da UM Women são compostas por contribuições voluntárias, mais o 

orçamento regular da ONU, com autonomia financeira (mas com regras compatíveis com as demais 

agências da ONU). Em 2008, os fundos disponíveis para igualdade de gênero compunham-se de U$ 6.2 

milhões do orçamento regular e U$ 218,5 milhões de contribuições voluntárias. O financiamento inicial 

necessário para fundar a agência, calculado em 2010, era de aproximadamente U$ 500 milhões 

(conforme relatório do Secretário-Geral em 06/01/2010 - A/64/588). 
220  Já mencionado no Capítulo 3. Documento em português disponível em: 

http://www.onumulheres.org.br/referencias/principios-de-empoderamento-das-mulheres/ . Acesso em 

dezembro de 2016. 
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bélicos na região com potências como os Estados Unidos da América, concomitante a 

um processo de estigmatização da religião muçulmana (que passará a ser associada à 

prática do terrorismo), a entrada de Estados do Oriente Médio no tratado será 

caracterizada pela colocação de reservas que delimitam valores culturais referentes a 

como se vive a vida privada nesses países, cujos líderes manifestam não estar dispostos 

a ceder para participar da comunidade internacional. 

Dessa forma, as reservas à Convenção, frequente objeto de crítica, não se 

mostraram, ao menos no aporte de dados sistematizados neste trabalho, como um 

entrave real à redução da desigualdade de gênero e ao pleno reconhecimento das 

mulheres como sujeitos de Direito. Assim como ocorre com as ratificações, adesões e 

sucessões pelas quais os países se tornaram Estados-partes da CEDAW, o mapeamento 

das reservas também parece indicar mais um cenário de alinhamentos políticos do que 

realmente uma resistência à implementação de políticas públicas internacionais para 

emancipação das mulheres. Esse argumento ganha força com exemplos como o caso 

da Palestina, que vem empreendendo esforços por meio de movimentos sociais como 

a Organização pela Libertação da Palestina para ver-se reconhecido como Estado pela 

comunidade internacional, e que adere integralmente à CEDAW em 2014, não 

obstante sua população seja de maioria muçulmana. 

Ou seja, a entrada dos países na CEDAW parece corresponder mais a um 

propósito de estabelecer como serão negociados os laços políticos e culturais com uma 

ordem internacional hegemônica do que a uma preocupação real com a emancipação 

de mulheres. Por isso a CEDAW não é um instrumento de reconhecimento real. Um 

exemplo que ilustra essa instrumentalização é o discurso do representante do 

Secretariado-Geral da ONU na abertura da conferência de Beijing (1995), quando se 

exalta o fato de a China ser membro permanente do Conselho de Segurança, e em uma 

época em que a China se abria para o “capitalismo de Estado”: 

 

É tão adequado e significativo que a China seja o anfitrião desta histórica 

Conferência global. A China é, claro, um membro permanente do Conselho 

de Segurança. A China participa, portanto, no trabalho das Nações Unidas 

para a manutenção da paz e segurança internacionais. Por nos acolher aqui, 

esta semana, a China deixa clara sua intenção de desempenhar plenamente 

o seu papel na comunidade internacional, em toda a gama do seu trabalho 

mais importante. Vejo nesta Conferência, portanto, como cimentar uma 

nova era na relação entre a China e as Nações Unidas.221 

 

                                                 
221 Esse excerto está transcrito também no capítulo III desta tese, onde se encontra o texto original em 

inglês em nota. 
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Nos limites da abordagem teórica proposta neste trabalho, Michel Foucault e 

Judith Butler são os autores que mais adequadamente explicam como o sujeito de 

Direito mulher se constituiu no Direito Internacional dos Direitos Humanos, pois na 

linha argumentativa por eles adotada, o Direito não possui potencial emancipatório, 

uma vez que é produzido pelos “donos do poder”. Quando um movimento social 

coloca sua demanda por reconhecimento na área do Direito está, na verdade, a 

demandar por mais controle, e é importante lembrar que os mecanismos de controle 

são definidos pelos controladores, e não pelos controlados. 

Os macro-processos políticos dependem de muitas engrenagens de poder para 

funcionar. Sem dúvida, tais processos manifestam mudanças culturais ocorridas, pois 

não se trata de elementos totalmente dissociados um do outro. Talvez houvesse, por 

exemplo, representantes de ONGs nas conferências mundiais das mulheres que 

estivessem individualmente motivadas pela “causa das mulheres” (e nada impede que 

o próprio Ban Ki Moon esteja sincera e pessoalmente comprometido com essa causa 

em sua gestão como Secretário-Geral da ONU). Mas conseguir a inserção de um 

espaço de fala em uma arena como a Conferência de Beijing, por exemplo, precisa 

mobilizar muitos outros interesses diversos daqueles oficialmente defendidos. 

Situações dessa natureza reforçam cada vez mais o discurso segundo o qual 

a importância de emancipar as mulheres residiria no fato de que, sem isso, não há 

desenvolvimento econômico possível nas nações. Como o objetivo real daqueles que 

estão no controle das engrenagens não é melhorar a condição de vida das mulheres, 

mas sim apenas um pretexto para demonstrar posicionamentos em relação às potências 

hegemônicas ou assegurar investimentos para desenvolvimento econômico, a 

CEDAW não parece ser um fator de diferença nas medidas internas aqui escolhidas 

como indicadoras do reconhecimento da mulher como sujeito de Direito (o IDG do 

PNUD e pontos específicos do ordenamento jurídico doméstico). Talvez por isso, 

mesmo com tantas organizações internacionais e tratados, a própria ONU ainda 

reconheça desafios à implementação da igualdade de gênero, e, com isso, já se explica 

boa parte da baixa efetividade da CEDAW: os Estados-partes da CEDAW, de um lado, 

não tem o mesmo poder que empresas transnacionais para estabelecer quem vai ser 

reconhecido como consumidor ou como vão se orientar as políticas de 

desenvolvimento e empoderamento econômico. De outro, contraíram obrigações que 

não podem cumprir porque dizem respeito à vida psíquica e privada de seus cidadãos 
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- o que, aliás, pode ser realizado com alto grau de sucesso pela propaganda do mercado 

de bens de consumo. 

Se as regras do empoderamento das mulheres são, em grande medida, 

direcionadas pelo mercado, há horizonte de emancipação possível? 

 

 

“Consumo, logo existo”: o reconhecimento como consumidora/mão-de-

obra pode ser emancipatório? 
 

 

Mesmo considerando todos os obstáculos apresentados no tópico anterior, é 

preciso perguntar se é possível a emancipação dentro desse cenário. Não me parece 

viável defender a destruição do capitalismo ou a derrubada da soberania do mercado 

de bens de consumo como a única solução para emancipar o sujeito mulher, não 

obstante haja vertentes do feminismo marxista nesse sentido 222. 

De fato, pelos dados e análises empreendidos até aqui mulheres não são 

emancipadas, apesar de alguns avanços, em decorrência da forma lacunosa como se 

deu o processo de sua constituição como sujeito de Direito. Porém, essa construção da 

subjetividade pela sociedade de consumo não é exclusiva das mulheres, pois também 

os homens também se encontram agrilhoados a ela, ainda que sob outros marcadores 

que relacionam gênero e consumo. O que se diferencia no caso das mulheres é que o 

desenvolvimento e o empoderamento econômico vêm sendo apresentados como 

justificativa para que seus direitos fossem reconhecidos. O Direito encontra limite no 

mercado porque as normas jurídicas acabam se orientando na direção do discurso 

econômico, e não jurídico. 

Isso não significa que a constituição de instituições e textos normativos 

voltados ao reconhecimento do sujeito de Direito mulher no Direito Internacional dos 

Direitos Humanos não tenha representado ganhos, tais como a inegável importância 

simbólica de transformar a discriminação contra as mulheres em violação de Direitos 

Humanos, e de situar o debate (de ao menos uma vertente) do feminismo no campo 

jurídico, que é uma esfera relevante de produção de poder. Mas os sistemas 

                                                 
222 Os movimentos feministas marxistas foram abordados no Capítulo 1 desta tese, no tópico "Mulher-

sujeito: um breve levantamento da história dos Direitos Humanos das mulheres e sua relação com a 2ª 

onda feminista." 
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internacionais de proteção aos Direitos Humanos das mulheres provavelmente jamais 

atingirão a finalidade emancipatória a que se pretendem. Porém essa constatação pode 

não ser um problema em si, e desnudar os verdadeiros objetivos que mobilizam as 

iniciativas institucionais pode ser estrategicamente mais interessante para melhorar as 

condições de vida das pessoas envolvidas. 

Talvez mais útil e eficaz do que lutar para destruir "O Capitalismo” e “O 

Mercado” - categorias tão complexas quanto impalpáveis -, seja tomar consciência da 

existência e das engrenagens de funcionamento desses poderes, para refletir sobre 

quais as possibilidades de agência do indivíduo na estrutura. Tomemos brevemente 

aqui dois exemplos históricos para fomentar a reflexão. 

A abolição da escravatura nas Américas no século XIX não se deu em razão 

de uma súbita conscientização dos agentes de poder no sentido de que negros também 

eram pessoas e por isso eram tão titulares de direitos quanto qualquer pessoa, 

merecendo - e precisando - de sua liberdade. Embora houvesse discursos de 

movimentos sociais abolicionistas e escritos de intelectuais nesse sentido, a decisão 

política de abolir a mão-de-obra escrava se pautou por uma série de fatores (inclusive 

de caráter econômico) presentes em um mundo em transformação. Não foi dada 

nenhuma (ou quase nenhuma) possibilidade de agência dentro dessa estrutura aos 

indivíduos recém alforriados, o que produziu os notórios problemas de exclusão 

socioeconômica da população afrodescendente nos países de experiência escravista. 

Todavia, a ausência de uma motivação verdadeiramente emancipatória na decisão de 

abolir a escravidão não impediu que, mais tarde, os movimentos sociais pelos direitos 

civis dos da população negra223 problematizassem e ressignificassem sua trajetória 

histórica, traduzindo-a em luta social por reconhecimento e empreendendo uma 

transformação social e cultural. 

O outro exemplo pelo qual quero ilustrar meu argumento é o do 

desenvolvimento da pílula anticoncepcional nos anos 1960. Creio ser desnecessário 

argumentar que sua invenção pela indústria farmacêutica não se deu em nome da 

defesa da liberdade sexual da mulher, e sim por ter sido identificado um nicho de 

mercado consumidor para esse produto. Porém, nesse segundo caso, os movimentos 

feministas de 2ª onda já estavam em curso, além dos primeiros momentos da 

                                                 
223 Sobre a transformação social empreendida pelos movimentos civis da população negra nos Estados 

Unidos da América, ver “How war and the black civil rights movement changed America”, capítulo 

introdutório de The Minority Rights Revolution (SKRENTNY, 2002, p. 1-20).  
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Revolução Sexual e dos Costumes, ambos fatores capazes de transformar 

mentalidades e conferir poder de agência a mulheres, que fizeram da pílula um 

instrumento para novas formas de conjugalidade, de crescimento profissional e 

educacional.  Em outras palavras, mulheres puderam mudar de fato suas vidas a partir 

de um produto que foi lançado no mercado com a finalidade de dar lucro à indústria 

farmacêutica. 

Tendo em mente esses dois exemplos, lanço nessas considerações finais uma 

provocação: não seria o momento de refletir sobre como traçar estratégias para tirar 

partido dos poderes atualmente hegemônicos, como o mercado, a propaganda, a 

indústria cultural e outros não integrantes dos sistemas jurídicos (tanto domésticos 

quanto internacionais) para modificar mentalidades pela promoção de ideias 

emancipatórias? 

Para Lagasnerie, se a definição tradicional de economia até meados do século 

XX era descrita como o estudo dos mecanismos de produção e da circulação de 

mercadorias, atualmente nota-se uma redefinição desse marco: a economia passa a ser 

a ciência das escolhas racionais, e, portanto, adota o projeto de analisar o conjunto de 

todos os comportamentos humanos que passam a ser codificados como econômicos 

(2013, p. 147). Com isso, o neoliberalismo imprime análises em termos 

mercadológicos a realidades não mercadológicas (LAGASNERIE, 2013, p. 148). A 

conjuntura descrita por Lagasnerie permite afirmar que, atualmente, ser reconhecido 

como sujeito e como pessoa digna de estima social está intrinsecamente relacionado a 

ser reconhecido como consumidor. Não há dúvida quanto ao fato de que empresas tem 

como finalidade precípua vender seus produtos. Tornar a vida das pessoas melhor em 

decorrência de seu reconhecimento como pessoa e como sujeito é atribuição do Estado 

(em se considerando que direitos econômicos, sociais e culturais são direitos 

demandáveis juridicamente, ideia defendida por esta tese), porém: em um mundo em 

que é o poder econômico quem fala mais alto, talvez seja o caso de observar 

foucaultianamente que o poder mais uma vez se deslocou, dessa vez do campo do 

político e jurídico (inclusive internacional) para o campo do econômico, que reconhece 

pela via da estima social. A estima social permite o reconhecimento recíproco do 

“outro" como um consumidor tão valioso socialmente quanto (vale consignar aqui o 

quanto é frequente que a ascensão de classes mais pobres da população a bens e 

serviços antes quase que exclusivos de classes mais altas gere atritos no tecido social; 

trata-se de exemplo que permite verificar o quanto a estima social construída pelo 
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poder de consumo é relevante e conflituosa). Talvez essa estima social decorrente do 

status produzido pelo poder de consumo exerça hoje mais impacto (ou, no mínimo, 

um impacto equivalente) sobre a dimensão psíquica do indivíduo que reconhecimento 

jurídico. Em relação às mulheres, some-se o crescimento do feminismo na era da 

internet a partir da 2ª década do século XXI, fazendo com que a globalização seja 

potencializada pela comunicação on line, releitura da universalidade de valores e de 

suas possibilidades de disseminação. O processo de globalização também conta com 

propaganda para disseminar valores de estima social. 

Dessa forma, se um programa social patrocinado por uma empresa 

transnacional de grande porte em um país pobre possibilitar a uma mulher alguma 

renda que permita uma pequena melhora no seu padrão de vida e acesso a elementos 

básicos como alimentação e educação de seus filhos, isso é, sem dúvida, preferível a 

não ter acesso a direito algum, ainda que esse acesso somente tenha sido possibilitado 

pelo interesse econômico da empresa patrocinadora. Porém, como colocado no 

Capítulo 4 desta tese224, sem questionar as condições pelas quais se dá essa inclusão 

das mulheres, e em que bases se propõe o desenvolvimento de seus países, há elevado 

risco de que esse acesso a um mínimo existencial seja apenas a contrapartida 

insuficiente decorrente da submissão a um tipo diverso de controle225. 

Por isso é indispensável a construção do espírito crítico para um 

empoderamento real e não meramente uma melhora de um poder aquisitivo para 

consumo. Retornando à comparação com a população negra escravizada até o século 

XIX nas Américas, o fato de a abolição ter se dado em grande parte por motivos 

econômicos, se por um lado não trouxe igualdade material, não impediu que 

posteriormente se fortalecessem movimentos sociais de valorização e crítica desse 

contexto. Talvez com as mulheres possa ser pensado um processo no mesmo sentido, 

levando em consideração as muitas diferenças culturais, o que se concebe como vida 

boa em cada um dos lugares, e refletindo criticamente a respeito da participação 

intensa e ambígua das grandes empresas e do poder econômico nos sistemas de 

proteção internacional aos Direitos Humanos e o impacto dessa realidade nos 

processos de reconhecimento de sujeitos. 

                                                 
224 Ver tópico A constituição do sujeito de Direito mulher à luz de Foucault. 
225 Para Axel Honneth,  a esfera do consumo mediada pelo mercado carece de todas as precondições 

institucionais que poderiam convertê-la numa instituição social da liberdade social (2015, p. 420). 
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O reconhecimento de sujeitos pelo Direito não tem o condão de, 

isoladamente, modificar a dimensão psíquica dos indivíduos. Em outras palavras, sem 

o reconhecimento individual nas relações intersubjetivas e a transformação dos valores 

culturais vigentes que pautam os critérios de estima social em uma sociedade, a lei tem 

muito pouco poder. Em se tomando como exemplo as transformações sociais oriundas 

da Revolução Sexual e dos Costumes e dos feminismos dos anos 1970, constata-se 

que nem todas se deram pela via da alteração legal: foram os movimentos feministas, 

já em atuação em 1964, que empreenderam lutas sociais para que a Lei dos Direitos 

Civis nos EUA também contivesse previsão de não discriminar por sexo 226 , e, 

posteriormente, para que fosse elaborada a CEDAW. Mas as modificações nas 

formações familiares, tais como casamentos mais tardios, liberação sexual, redivisão 

do trabalho doméstico, questionamento da oficialização do casamento, entre outras, 

não foram feitas pela imposição de lei. São essas as mudanças concretas que impactam 

a dimensão psíquica individual, pois é por elas que as pessoas são afetadas em seu 

cotidiano. Porém, tais mudanças somente fazem sentido em um determinado contexto 

cultural. Por isso, ainda que a CEDAW fosse eficaz para modificar as vidas das 

mulheres, é possível que para muçulmanas a liberdade tenha outro sentido, assim como 

para as católicas de Malta e Mônaco, ou para comunidades das regiões autônomas das 

Ilhas Cook. 

Aqui cabe mencionar novamente a articulação feita por Honneth entre a 

esfera da vida pública com a vida privada, pois talvez a real emancipação só aconteça 

neste contexto: o pessoal é político porque a conduta individual nas relações 

intersubjetivas é que deve ser alterada para que haja emancipação concreta, e somente 

então será possível reconhecer essa emancipação na esfera pública jurídica. 

Mas o potencial para transformações dessa natureza se encontram em lugares 

diversos do Direito. Como já exposto no 1º capítulo desta tese227, Lynn Hunt (2009) 

tece uma análise a respeito da modificação de mentalidade e de percepção dos seres 

humanos em relação aos demais e a si mesmos que, para autora, é perceptível nas 

manifestações artísticas que surgirão a partir do século XVIII, tais como romances 

epistolares narrados em 1ª pessoa e retratos, trazendo ideias de autonomia e empatia 

que possibilitam ver no outro alguém com uma mente e uma vida interior análoga 

                                                 
226 Ver capítulo I desta tese, tópico "Mulher-sujeito: um breve levantamento da história dos Direitos 

Humanos das mulheres e sua relação com a 2ª onda feminista." 
227 Ver tópico "Pessoa: a formação de uma categoria política”. 
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àquela do observador. Embora para Hunt não seja fácil identificar de forma clara o 

processo pelo qual isso se deu (HUNT, 2009, p. 31), não sendo cabível estabelecer 

relações de causa e consequência entre movimentos artísticos e transformação política, 

ela identifica nessa modificação das manifestações artísticas e culturais um indício da 

transformação dos valores que informavam o pensamento então vigente, e que iriam 

resultar nas declarações de direitos e em toda a base do pensamento filosófico da 

Modernidade. 

Retomo aqui a análise de Lynn Hunt que abre o primeiro capítulo desta 

pesquisa no intento de contribuir com a noção de que o Direito tem limites como 

agente de transformação social, ao passo em que outras esferas da vida social guardam 

potencial de transformações possivelmente mais profundas e duradouras - e, portanto, 

mais estratégicas para implementação dos princípios orientadores dos Direitos 

Humanos. É o que talvez mostrem personalidades como Malala Yousafzai, a estudante 

paquistanesa autora do blog228 que a tornou famosa como militante pelo direito das 

meninas à educação formal e prêmio Nobel da Paz em 2014; ou como a ecofeminista  

indiana Vandana Shiva 229 ; bem como a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi 

Adichie, que ganhou notoriedade com sua palestra na plataforma TED intitulada We 

should all be feminists 230  ou a  cantora pop Beyoncé Knowles, que acrescentou o 

áudio da palestra de Chimimanda durante a execução de sua canção Flawless, 

enquanto trechos do texto da nigeriana projetados atrás da cantora, durante a 

premiação Video Music Awards da MTV em 2014231. No Brasil, funkeiras cariocas 

geram a um só tempo repulsa da intelectualidade (ou de ao menos uma parte do setor) 

e intenso apelo popular, e vem tendo sua obra analisada por acadêmicos de diversas 

áreas (como Comunicação e Psicologia) como novas formas de manifestações 

feministas232. 

                                                 
228 O blog de Malala era assinado com um pseudônimo e era originalmente disponibilizado pela BBC 

Urdu. Atualmente, o blog pode ser acessado em: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7889120.stm . 

Acesso em dezembro de 2016. 
229 A atuação de Vandana como militante ecofeminista pode ser acompanhada por seu site oficial, 

disponível em: http://vandanashiva.com. Acesso em dezembro de 2016. 
230  Vídeo da palestra legendada em português disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=h6XGd-wQVXQ . Acesso em dezembro de 2016. 
231 O vídeo com a performance pode ser acessado em: https://vimeo.com/127017886 . Acesso em 

dezembro de 2016. 
232 Sobre a leitura do funk carioca cantado por mulheres à luz do feminismo, ver: GRIPP, Phillipp; 

PIPPI, Joseline. O prazer feminino em discurso: uma análise da presença de ideais feministas em 

músicas do gênero funk. Artigo submetido ao GT11- Gênero, desigualdades e cidadania, do XXIX 

Congreso Latinoamerican o de Sociología – ALAS Chile 2013; e BARTOLOMEU, Mauro Cesar; 
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Ainda que Malala hoje dê nome a um fundo que tem como financiadores 

empresas do porte dos estúdios 21st Century Fox e de corporações internacionais como 

Google, MasterCard Foundation, Microsoft, Nike Foundation, entre outros233, ou que 

Chimimanda tenha criticado abertamente Beyoncé234 afirmando que, embora tenha 

autorizado a utilização de sua palestra pela cantora, que aquele não seria seu “tipo de 

feminismo", ou ainda que haja setores do feminismo que veem de forma pejorativa o 

discurso apropriado pelas vozes das funkeiras cariocas, é fato que essas produções 

culturais podem inspirar novos comportamentos por identificação, produzindo 

sentimentos de autonomia e empatia com muito mais força que qualquer coerção 

pretensamente exercida pela norma jurídica. 

Há ainda outras arenas onde essas transformações podem ocorrer: o campo 

da publicidade e da propaganda pode exercer um papel importante na desconstrução 

de estereótipos negativos de mulheres e homens235. É exemplo dessa possibilidade a 

conduta adotada pela Ambev, corporação internacional do ramo de bebidas e 

proprietária de marcas populares de cerveja no Brasil que, após se tornar signatária 

dos Princípios de Empoderamento das Mulheres da UN Women modificou sua 

abordagem de marketing. Aprender a usar a lógica de mercado em favor da 

emancipação das mulheres pode ser uma estratégia mais útil do que lutar pela sua 

destruição. 

E, para além das esferas de indústria do entretenimento e do consumo em 

geral, a inclusão da perspectiva de gênero nos currículos escolares em todos os graus 

tem potencial de imensa contribuição na construção de um novo ambiente cultural, 

menos discriminatório e violento. 

Se a militância em Direitos Humanos pretende mudar a vida das pessoas e 

empoderá-las para que se emancipem de fato de situações de injustiça, é tempo de 

reconhecer que se faz justiça além do universo do Direito. 

  

                                                 
PREVIDE, Mauri Cruz. O “fanque carioca” e a nova moral feminista. Via Litterae • Anápolis • v. 3, 

n. 2 • p. 491-500 • jul./dez. 2011 • www.unucseh.ueg.br/vialitterae . 
233 Conforme disponibilizado pelo site do Malala Fund, disponível em: 

https://www.malala.org/champions . Acesso em dezembro de 2016. 
234  Em entrevista originalmente concedida ao jornal holandês Volksrant, disponível em: 

http://www.volkskrant.nl/boeken/ngozi-adichie-beyonce-s-feminism-isn-t-my-feminism~a4390684/. 

Acesso em dezembro de 2016. 
235 Reportagem sobre o caso disponível em http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/10/1825432-

marcas-de-cerveja-se-distanciam-do-estereotipo-da-mulher-de-biquini.shtml 



211 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

 

ARRAES, Virgílio Caixeta. “Guerra do Golfo: a crise da nova ordem mundial”, in 

Rev. Bras. Polít. Int. 47 (1): 112-139 [2004]. 

 

 

ASSIS DE ALMEIDA, Guilherme. Conflitos interpessoais, constituição do sujeito de 

Direito e promoção dos direitos humanos. In: Esferas da Justiça para Convivência: 

Constituição do Sujeito de Direito e Promoção dos Direitos Humanos. São Paulo, 

Edição do Autor, 2011. 

 

 

ATOYAN, Nona. The Ineffective Protections and Guarantees of Human Rights 

Conventions of Women and Children. Whittier Journal of Child and Family 

Advocacy, Vol. 12, Issue 1 (Fall 2012), pp. 105-128 

 

 

BADINTER, Elisabeth. 1981. Um amor conquistado - o mito do amor materno. 

Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1980. 

 

 

BARTOLOMEU, Mauro Cesar; PREVIDE, Mauri Cruz. O “fanque carioca” e a nova 

moral feminista. Via Litterae, Anápolis. v. 3, n. 2, p. 491-500, jul./dez. 2011. 

Disponível online em: www.unucseh.ueg.br/vialitterae . 

 

 

BECCARIA, Cesare. 1764. Dos Delitos e das Penas. Bauru: EDIPRO, 2003. 

 

 

BONNER, Anjali Sara. Muslim States’Reservations to CEDAW and Possibilities for 

the Reconciliation of Shariah Law with International Women’s Rights Norms. Hong 

Kong Journal of Legal Studies, Vol. 3, pp. 27-48, 2009. 

 



212 

 

 

BUENGER, Michael L.  Human Rights Conventions and Reservations: An 

Examination of a Critical Deficit in the Cedaw. Buffalo Human Rights Law Review, 

Vol. 20, pp. 67-90 (2013-2014) 

 

 

BUTLER, Judith. 1991. Problemas de Gênero. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2003. 

 

 

____________. Undoing gender. Routledge, 2004. 

 

 

CARDIA, Ana Cláudia Ruy. Empresas, direitos humanos e gênero: desafios e 

perspectivas na proteção e na emancipação da mulher pelas empresas transnacionais ' 

17/11/2014 197 f. Mestrado (Direito) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo Biblioteca Depositária: PUC-SP, 2014. 

 

 

CUBÍE, Juan Bautista. Em defesa das mulheres das calúnias dos homens: com um 

catalogo das espanholas que mais se destacaram nas Ciências e nas Armas (trad. 

Dafne Melo). São Paulo: Editora Unesp, 2012. 

 

 

MATOS, Maria Izilda. Introdução. In: CUBÍE, Juan Bautista. Em defesa das 

mulheres das calúnias dos homens: com um catalogo das espanholas que mais se 

destacaram nas Ciências e nas Armas (trad. Dafne Melo). São Paulo: Editora Unesp, 

2012. 

 

 

CYFER, Ingrid. Feminismo, sexualidade e Justiça no debate entre Nancy Fraser e 

Judith Butler. Anais do XV da Sociedade Brasileira de Sociologia. GT 16:Novas 

Sociologias: pesquisas interseccionais. Curitiba, 2011. 

 



213 

 

 

DAVIS, Natalie Zemon. A mulher "na política”. In: FARGE, Arlette e DAVIS, Natalie 

Lemon (direção). História das Mulheres: Do Renascimento à Idade Moderna. 

Porto: Edições Afrontamento, 1991, p. 229 - 249. 

 

 

DE PAUW, Marijke. Women’s Rights: from bad to worse - Assessing the Evolution 

of Incompatible Reservations to the CEDAW Convention. Merkourios: Utrecht 

Journal of International and European Law, Vol. 29, Issue 77 (2013), pp. 51-65. 

 

 

DREYFUS, Tom. The Half-Invention of Gender Identity in International Human 

Rights Law: From Cedar to the Yogyakarta Principles. Australian Feminist Law 

Journal, Vol. 37, pp. 33-50 (2012) 

 

 

DUMMONT, Louis. 1966. Homo hierarchicus: o sistema de castas e suas 

implicações. 2ª edição. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. 

 

 

FONSECA, Márcio Alves da. Michel Foucault e a constituição do sujeito. São 

Paulo: EDUC, 2011. 

 

 

FOUCAULT, Michel. 1976/1984. História da Sexualidade – vol. 1, 2 e 3. São Paulo: 

Edições Graal, 2012. 

 

 

FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL, Dominique. Movimentos Feministas. In HIRATA, 

Helena et al (orgs.). Dicionário Crítico do Feminismo. São Paulo: Editora da Unesp, 

2009, p. 144-149. 

 

 



214 

 

FRASER, Nancy. Reconhecimento sem ética? In Lua Nova, São Paulo, 70: pp. 101-

138, 2007. 

 

 

____________ . Heterosexism, Mirecognition, and Capitalism: A responsedo Judith 

Butler. In Social Text, Volume 0, Issue 52/53, Queer Transexions of Race, Nation and 

Gender (Autumn - Winter, 1997), pp. 279 – 289, 1997. 

 

 

FREEMAN, Marsha; HALPERIN-KADDARI, Ruth. Blacklash goes global: Men’s 

Groups, Patriarchal Family Policy, and the False Promise of Gender-Neutral Laws. 

Canadian Journal of Women and the Law, Vol. 28, Issue 1, pp. 182-210, 2016. 

 

 

FRUGONI, Chiara. A mulher nas imagens, a mulher imaginada. In: KLAPISCH-

ZUBER, Christiane (direção). História das Mulheres: A Idade Média. Porto: Edições 

Afrontamento, p. 462 – 511, 1990. 

 

 

GEERTZ, Clifford. Anti anti relativismo. In Nova Luz sobre a Antropologia. Rio de 

Janeiro: Editora Zahar, 2001. 

 

 

GIERYCZ, Dorota. A educação em Direitos Humanos das Mulheres como veículo de 

mudança in Série Direitos Humanos, vol. V: Educação em direitos Humanos para o 

Século XXI (org. Richard P. Claude e George Andreopoulos). São Paulo: EDUSP, 

2006. 

 

 

GRIPP, Phillipp; PIPPI, Joseline. O prazer feminino em discurso: uma análise da 

presença de ideais feministas em músicas do gênero funk. Artigo submetido ao GT11- 

Gênero, desigualdades e cidadania, do XXIX Congreso Latinoamericano de 

Sociología – ALAS Chile 2013. 



215 

 

 

 

HERNÁNDEZ-TRUYOL, Berta Esperanza. Unsex CEDAW? No! Super-Sex it!, 20 

Columbia Journal  of Gender & Law. 195, 2011. 

 

 

HOBSBAWN, Eric. A Era dos Extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

 

 

HONNETH, Axel. The Critique of Power. Reflective Stages in a Critical Social 

Theory. (trans.Kenneth Baynes).Massachusetts: 1st MIT Press ed., 1991. 

 

 

_____________ . 1992. Luta por Reconhecimento: A Gramática Moral dos Conflitos 

Sociais. São Paulo: Editora 34, 2009.  

 

 

_____________. 2014. Direito de Liberdade.  São Paulo: Martins Fontes, 2015. 

 

 

HUNT, Lynn. 2007. A invenção dos Direitos Humanos - uma história. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2009. 

 

 

JOAS, Hans. A Sacralidade da Pessoa - Nova Genealogia dos Direitos Humanos. 

São Paulo: Editora UNESP, 2012.  

 

 

LAGASNERIE, Geoffroy de. A última lição de Michel Foucault. São Paulo: Três 

Estrelas, 2013. 

 

 

LAQUEUR, Thomas. 1990. Inventando o sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud, 

Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 2001. 



216 

 

 

 

LÉVI-STRAUSS, Claude. [1952] "Raça e História", in Os Pensadores, vol. L, São 

Paulo,:Abril Cultural, 1978. 

 

 

MAHALINGAM, Ravi. Women’s Rights and the War on Terror: Why the United 

States Should View the Ratification of CEDAW as an Important Step in the Conflict 

with Militant Islamic Fundamentalism. California Western International Law 

Journal, Vol. 34, Issue 2 (Spring 2004), pp. 171-210 

 

 

MARQUES-PEREIRA, Bérengère. Cidadania. In HIRATA, Helena et al (orgs.). 

Dicionário Crítico do Feminismo. São Paulo: Editora da Unesp, 2009, p. 35 - 39 

 

 

MAUSS, Marcel. 1938. Uma Categoria do Espírito Humano: a noção de pessoa, a de 

‘eu’ in Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac e Naify, 2003. 

 

 

MEAD, Margaret. 1935. Sexo e temperamento. São Paulo: Editora Perspectiva, 

2000. 

 

 

NABESHIMA, Yuri Kuroda. A discriminação da mulher no mercado de trabalho 

- estudo comparado da legislação do Brasil e Japão' 16/05/2014 189 f. Dissertação 

(Mestrado). Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo., São Paulo Biblioteca 

Depositária: Biblioteca da Faculdade de Direito da USP, 2014. 

 

 

NOBRE, Marcos. Introdução e Modelos de Teoria Crítica . In NOBRE, Marcos (org.). 

Curso Livre de Teoria Crítica. São Paulo: Papirus Editora, 2011. 

 

 



217 

 

PRUITT, Lisa R., Deconstructing CEDAW's Article 14: Naming and Explaining Rural 

Difference, 17 Wm. & Mary J. Women & L. 347 (2011), 

http://scholarship.law.wm.edu/wmjowl/vol17/iss2/4 

 

 

RODRIGUES, Carla. Butler e a desconstrução do gênero. Revista de Estudos 

Feministas, Florianópolis, v. 13, n. 1, abril-2005. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104- 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2005000100012. Acesso em julho de 2013. 

 

 

PISCITELLI, Adriana. Recriando a (categoria) mulher?. In: Leila Algranti (org.) A 

prática feminista e o conceito de gênero. Textos Didáticos, nº 48. Campinas, IFCH-

Unicamp, 2002, pp. 7-42. 

 

 

PINTO, Célia Regina Jardim, Feminismo, História e Poder. Revista de Sociologia e 

Política, Curitiba, v. 18, n. 36, p. 15-23, jun. 2010. 

 

 

PIOVESAN, Flávia. 1996. Direitos Humanos e o Direito Constitucional 

Internacional. 13ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

 

POMAR, Wladimir. A Revolução Chinesa. São Paulo: Editora UNESP, 2003. 

 

RICOEUR, Paul Quem é o Sujeito de Direito? in O Justo: a justiça como regra moral 

e como instituição” São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008. 

 

RIDDLE, Jennifer. Making CEDAW Universal: A Critique of CEDAW's Reservation 

Regime under Article 28 and the Effectiveness of the Reporting Process. The George 

Washington International Law Review, Vol. 34, nº 03, January, 2002. 

 



218 

 

ROSENBAUM, Darren. Unsex CEDAW, or What’s Wong with Women’s Rights.  20 

Columbia Journal  of Gender & Law. 98 (2011) 

 

RUBIN, Gayle. O tráfico de mulheres: notas sobre a “economia política”do sexo 

(trad. Christine Rufino Dabat, Edileusa Oliveira da Rocha, Sonia Corrêa). Recife: 

Edição S.O.S. Corpo, 1994. 

 

 

SCHWARCZ, Lilia. O Espetáculo das Raças: Cientistas, Instituições e Questão 

Racial no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

 

 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2000. 

 

 

SKRENTNY, John David. The Minority Rights Revolution. The Belknap Press of 

Harvard University Press, 2002. 

 

 

STOCZKOWSKI, Wiktor. Claude Lévi-Strauss and UNESCO. In UNESCO Courier. 

Paris, nº 05, p. 05 - 09, 2008. 

 

 

STOLKE, Verena. La mujer es puro cuento: la cultura del género. Estudos 

Feministas, Florianópolis, 12 (2): 264, maio-agosto, 2004. 

 

 

SUPIOT, Alain. 2005. Homo Juridicus - Ensaio sobre a função antropológica do 

Direito. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008.  

 

VELÁZQUEZ BORGES, Sudis María. Las Reservas a la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Revista de la 



219 

 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dez 2011, Volume 41 Nº 115 Páginas 427 

- 449 

 

 

VISENTINI, Paulo Fagundes. As Revoluções Africanas: Angola, Moçambique e 

Etiópia. São Paulo: Ed. Unesp, 2012 

 

 

 

WEBER, Max. 1920. A Ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2004. 

 

 

WERLE, Denilson Luis e MELO, Rúrion Soares Reconhecimento e Justiça na Teoria 

Crítica da Sociedade em Axel Honneth p.183 a 198. In: NOBRE, Marcos  

(organizador) Curso Livre de Teoria Crítica São Paulo: Papirus Editora, 2011. 

 

 

Documentos utilizados 
 

 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. 1789. Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-à-criação-da-

Sociedade-das-Nações-até-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-

1789.html . Acesso em dezembro de 2016. 

 

 

Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã. 1791. Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-à-criação-da-

Sociedade-das-Nações-até-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-

1791.html . Acesso em dezembro de 2016. 

 

 



220 

 

MALTA. Constitution of Malta (english version). Disponível em: 

http://www.parlament.mt/constituion-of-malta?l=1 . Acesso em outubro de 2016. 

 

 

MÔNACO. Constitution de la principauté de Monaco. Disponível em: 

http://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Constitution-

de-la-Principaute . Acesso em outubro de 2016. 

 

 

ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível 

em:http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declaração-Universal-dos-

Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html . 1948. Acesso 

em dezembro de 2016. 

 

 

_______. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial. 1968. Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Prevenção-contra-a-Discriminação-e-

Proteção-das-Minorias/convencao-internacional-sobre-a-eliminacao-de-todas-as-

formas-de-discriminacao-racial-1968.html . Acesso em dezembro de 2016. 

 

 

_______. Resolução AG 3010 (XXVII) de 18 de dezembro de 1972. Disponível em: 

http://www.un.org/en/ga/64/resolutions.shtml . Acesso em dezembro de 2016. 

 

 

_______. Resolução AG 3276 (XXXIX) de 18 de setembro de 1972, itens 1 e 2. 

Disponível em:http://www.un.org/en/ga/64/resolutions.shtml . Acesso em dezembro 

de 2016. 

 

 

_______. Resolução AG 34/180 de 18 de dezembro de 1979. Disponível em: 

http://www.un-documents.net/a34r180.htm . Acesso em dezembro de 2016. 

 

http://www.parlament.mt/constituion-of-malta?l=1
http://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Constitution-de-la-Principaute
http://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Constitution-de-la-Principaute


221 

 

 

_______. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher. 1979. Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-da-Mulher/convencao-sobre-

a-eliminacao-de-todas-as-formas-de-discriminacao-contra-a-mulher.html . Acesso em 

dezembro de 2016. 

 

 

_______. Convenção sobre os Direitos da Criança. 1989. Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Criança/convencao-sobre-os-direitos-

da-crianca.html . Acesso em dezembro de 2016. 

 

 

_______. Plataforma de Ação de Beijing. 1995. Disponível em: 

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2015/03/declaracao_pequim.pdf 

. Acesso em dezembro de 2016. 

 

 

_______. Pacto Global da ONU. 2000. Disponível em: 

http://portuguese.weprinciples.org/Site/Ungc/ . Acesso em maio de 2016. 

 

 

________. Convenção sobre os direitos das Pessoas com Deficiência. 2007. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2009/Decreto/D6949.htm . Acesso em dezembro de 2016. 

 

 

_______. Relatório A/64/588 do Secretariado-Geral da ONU. 2010. Disponível em: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/64/588 . Acesso em dezembro 

de 2016. 

 

 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%25C3%25A7a/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%25C3%25A7a/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca.html
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2015/03/declaracao_pequim.pdf
http://portuguese.weprinciples.org/Site/Ungc/


222 

 

_______. Short Story of Comission on Status of Women. S.d. Disponível em: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/CSW60YRS/CSWbriefhistory.pdf . Acesso em 

abril de 2016. 

 

 

_______. Resoluções 45/264, 46/235 e 48/162 da Assembléia Geral. Disponível em: 

http://www.un.org/en/ga/64/resolutions.shtml .Acesso em dezembro de 2016. 

 

 

_______. Princípios de Empoderamento das Mulheres. Disponível em: 

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2015/03/declaracao_weps.pdf . 

Acesso em maio de 2016. 

 

 

PNUD. Relatório Índice de Desigualdade de Gênero 2015. Disponível em:  

http://www.pnud.org.br/idh/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH . Acesso em 

julho de 2016. 

 

 

VÍRGINIA. Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia. 1776. Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-à-criação-da-

Sociedade-das-Nações-até-1919/declaracao-de-direitos-do-bom-povo-de-virginia-

1776.html . Acesso em dezembro de 2016. 

 

 

Sites acessados 

 

 

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. We should all be feminists. TEDxTalk. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=h6XGd-wQVXQ . Acesso em dezembro de 

2016. 

 

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2015/03/declaracao_weps.pdf
http://www.pnud.org.br/idh/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH
https://www.youtube.com/watch?v=h6XGd-wQVXQ


223 

 

CEDAW Committe. Disponível em: 

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx . Acesso em abril de 

2016. 

 

 

Human Rights Risk Map: https://maplecroft.com/portfolio/new-

analysis/2013/12/04/70-increase-countries-identified-extreme-risk-human-rights-

2008-bhuman-rights-risk-atlas-2014b/. Acesso em julho de 2016. 

 

 

KIENE, Aimée. Ngozi Adichie: Beyoncé's feminism isn't my feminism. Volksrant, 

07/oct/2016. Disponível em: http://www.volkskrant.nl/boeken/ngozi-adichie-

beyonce-s-feminism-isn-t-my-feminism~a4390684/. Acesso em dezembro de 2016. 

 

 

KNOWLES, Beyoncé. Flawless (live performance at MTV Video Music Award 

2014). Disponível em: https://vimeo.com/127017886 . Acesso em dezembro de 2016. 

 

 

Malala Fund, disponível em: https://www.malala.org/champions . Acesso em 

dezembro de 2016. 

 

 

MENA, Fernanda. Marcas de cerveja se distanciam do estereótipo da mulher de 

biquíni. Folha de São Paulo, 23 de outubro de 2016. Disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/10/1825432-marcas-de-cerveja-se-

distanciam-do-estereotipo-da-mulher-de-biquini.shtml. Acesso em dezembro de 2016. 

 

 

ONU Mulheres. ONU Mulheres Brasil. Disponível em: 

http://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/sobre-a-onu-mulheres/ . Acesso em 

maio de 2016. 

 

 

https://vimeo.com/127017886
https://www.malala.org/champions
http://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/sobre-a-onu-mulheres/


224 

 

ONU. A Questão Palestina nas Nações Unidas. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/palestina/contexto/ . Acesso em outubro de 2016. 

 

 

SHIVA, Vandana. Disponível em: http://vandanashiva.com. Acesso em dezembro de 

2016. 

 

 

The White House. Disponível em: 

https://www.whitehouse.gov/1600/presidents/franklindroosevelt . Acesso em abril de 

2016. 

 

 

United Nations Treaty Collection. Disponível em: 

https://treaties.un.org/Home.aspx?lang=en . Acesso em agosto de 2016. 

 

 

UNWOMEN. UNWomen. Disponível em: http://www.unwomen.org/en. Acesso em 

abril de 2016. 

 

 

Women’s Rights Country by Country Interactive. Disponível em: 

http://www.theguardian.com/global-development/ng-

interactive/2014/feb/04/womens-rights-country-by-country-interactive Acesso em 

julho de 2016. 

 

 

Women Watch Beijing. Disponível em: http://www.un.org/womenwatch/beijing15/ 

. Acesso em maio de 2016. 

 

 

YOUSAZFAI, Malala. Diary of a Pakistani schoolgirl. Disponível em: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7889120.stm . Acesso em dezembro de 2016. 

 

https://nacoesunidas.org/palestina/contexto/
http://vandanashiva.com/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7889120.stm


225 

 

 

s.a. Bandeira palestina é hasteada na ONU pela 1ª vez. Portal G1. (da France Presse). 

Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/bandeira-palestina-e-

hasteada-na-onu-pela-primeira-vez.html . Acesso em novembro de 2016. 
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ANEXO 1 

 

 

  

Período Fatos marcadores Contexto político, social e cultural Características das demandas de direitos 

das mulheres 
Instituições criadas no período Tratados do sistema 

ONU referentes às 

mulheres 

1945 - 

1948 

Fundação da ONU e 

Declaração Universal 

dos Direitos Humanos 

Final da 2ª Guerra Mundial; reorganização da 

ordem mundial a partir dos valores 

socioculturais dos países vitoriosos no conflito. 

Demanda geral de universalização 

decorrente do contexto pós-Holocausto. 

Comission on status of Women (1946)  

 1948 - 
1975 

Aprovação da 
Declaração Universal 

dos Direitos Humanos  e 

declarado Ano 
Internacional da Mulher 

Revolução sexual e dos costumes; crescimento 
do movimento feminista de 2ª onda; processo de 

descolonização dos países da África e da Ásia, 

que passam a integrar a ONU 

Reconhecimento de vulnerabilidades 
específicas em tratados (direitos políticos, 

nacionalidade da mulher independente da 

nacionalidade do marido, vedação ao 
casamento forçado) 

 - Convencão dos Direitos 
Políticos das Mulheres 

(1952) 

-Convenção sobre a 

Nacionalidade das 
Mulheres Casadas (1957) 

- Convenção sobre a 

Idade Mínima para 

Consentimento no 
Casamento (1964) 

1975 - 
1995 

Conferência Mundial 
das Mulheres (Cidade 

do México) e 

Conferência de Beijing  

Novas conferências mundiais sobre as mulheres 
(em Copenhague, Dinamarca em 1980, e 

Nairóbi, Quênia, em 1985); fim da Guerra Fria 

Delineamento do sujeito de Direito mulher 
por meio da adoção da Convenção (1979); 

emergência da preocupação com o 

desenvolvimento econômico no discurso 
institucional sobre o reconhecimento dos 

direitos das mulheres. 

Comitê da Convenção para Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres 

- Convenção para 
Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação 

contra as Mulheres 
(1979) 

A partir 

de 1995 

Conferência de Beijing  

em diante 

Reorganização da ordem mundial após o fim da 

Guerra Fria; conflitos armados com países do 
Oriente Médio; estigmatização de valores 

associados ao islamismo; disseminação de 

informação on line como instrumento de 
universalização de direitos e de valores 

culturais. 

Persistência do discurso do 

desenvolvimento econômico, que se torna o 
objetivo justificador da emancipação das 

mulheres. 

Divisão para o Avanço das Mulheres (DAW), Instituto 

Internacional de Pesquisas e Capacitação para o Progresso 
da Mulher (INSTRAW), Escritório de Assessoria Especial 

para Questões de Gênero e Promoção da Mulher (OSAGI) e 

o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a 
Mulher (UNIFEM, absorvidas pela UN Women (2010) 
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ANEXO 2 
Estados-Partes/ 

reservas por 

artigo  

Art 

1º 

Art 

2º 

Art 

3º 

Art 

4º 

Art 

5º 

Art 

6º 

Art 

7º 

Art 

8º 

Art 

9º 

Art 

10 

Art 

11 

Art 

12 

Art 

13 

Art 

14 

Art 

15 

Art 

16 

Art 

17 

Art 

18 

Art 

19 

Art 

20 

Art 

21 

Art 

22 

Art 

23 

Art 

24 

Art 

25 

Art 

26 

Art 

27 

Art 

28 

Art 

29 

Art 

30 

Afeganistão                               

Albânia                               

Argélia – 4  X             X X             X  

Andorra                               

Angola                               

Antígua e 

Barbuda 
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Argentina                              X  

Armênia                               

Austrália            X                    

Áustria                                

Azerbaijão                               

Bahamas   X       X                    X  

Bahrein   X       X      X X             X  

Bangladesh   X              X               

Barbados                               

Bielorrússia                               
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Bélgica                               

Belize                               

Benin                               

Butão                               

Bolívia                               

Bósnia e 

Herzegovina 
                              

Botswana                               

Brasil                              X  

Brunei          X                    X  

Bulgária                               

Burkina Faso                               
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Burundi                               

Cabo Verde                               

Cambodja                               

Camarões                               

Canadá                               

Centro-

Africana, 

República 

                              

Chade                               

Chile                               

China                              X  

Colômbia                               



231 

 
Comoros                               

Congo                               

Cook Islands                               

Costa Rica                               

Costa do 

Marfim 
                              

Croácia                               

Cuba                              X  

Chipre                               

Checa, 

República 
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Coréia, 

Democratic 

People’s 

Republic 

(Coréia do 

Norte)  

                            X  

Congo, 

República 

Democrática 

                              

Dinamarca                               

Djibouti                               
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Dominica                               

Dominicana, 

República 
                              

Equador                               

Egito   X              X             X  

El Salvador                              X  

Equatorial, 

Guiné 
                              

Eritreia                               

Estônia                               

Etiópia                              X  

Fiji                               
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Finlândia                               

França                                

Gabão                               

Gâmbia                               

Geórgia                               

Germany 

(Alemanha) 
                              

Gana                               

Grécia                               

Granada                               

Guatemala                               

Guiné                               
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Guiné-Bissau                               

Guiana                               

Haiti                               

Honduras                               

Hungria                               

Islândia                               

Índia                              X  

Indonésia                              X  

Iraque   X              X             X  

Irlanda            X  X   X               

Israel        X         X             X  

Itália                              X  

Jamaica                              X  
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Japão                               

Jordânia          X       X               

Kazaquistão                               

Kênia                               

Kiribati                               

Kuwait          X       X             X  

Kyrgystão                               

Laos                               

Latvia 

(Letônia) 
                              

Líbano          X       X             X  

Lesotho   X                             
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Libéria                               

Líbia   X              X               

Liechtenstein  X                              

Lituânia                               

Luxemburgo                               

Madagascar                               

Malawi                               

Malásia          X       X               

Maldivas                 X               

Mali                               

Malta            X  X  X X               



238 

 
Marshall, Ilhas                               

Mauritânia                 X             X  

Maurício, Ilhas                              X  

México                               

Micronésia, 

Estados 

Federados  

 X   X      X     X             X  

Mônaco        X  X       X             X  

Mongólia                               
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Montenegro                               

Marrocos                              X  

Moçambique                               

Myanmar                              X  

Namíbia                               

Nauru                               

Nepal                               

Netherlands 

(Holanda) 
                              

Nova Zelândia   X   X                          
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Nicarágua                               

Niger   X   X          X X             X  

Nigéria                               

Noruega                               

Oman          X      X X             X  

Paquistão -                              X  

Palau                               

Panamá                               

Papua Nova 

Guiné 
                              

Paraguai                               

Peru                               
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Philippines 

(Filipinas) 
                              

Polônia                               

Portugal                               

Qatar  X       X      X X             X  

República da 

Coreia (Coreia 

do Sul)  

        X       X               

República da 

Moldávia 
                              

Romênia                               
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Rússia                               

Ruanda                               

Samoa                               

San Marino                               

São Tomé e 

Príncipe 
                              

Saudita, 

Arábia  
        X                      

Senegal                               

Sérvia                               

Seychelles                               
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Serra Leoa                               

Singapura   X         X                  X  

Slováquia 

(Eslováquia) 
                              

Slovênia 

(Eslovênia) 
                              

Salomão, Ilhas                               

Sul, África do                               
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Sudão do Sul                               

Spain 

(Espanha) 
                              

Sri Lanka                               

St. Kitts e 

Nevis 
                              

Santa Lucia                               

St. Vincent e 

Grenadines 
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State of 

Palestine 

(Palestina) 

                              

Suriname                               

Swazilândia                               

Suécia                               

Suíça                X X               

Síria   X       X      X X             X  

Tadjiquistão                               

Tailândia                             X  
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The former 

Yugoslav 

Republic of 

Macedonia 

(Macedônia) 

                              

Timor- Leste                               

Togo                               

Trinidad e 

Tobago 
                              

Tunísia                                
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Turquia                             X  

Turcomenistão                               

Tuvalu                               

Uganda                               

Ucrânia                               

Unidos, 

Emirados 

Árabes  

 X       X      X X             X  
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Unido, Reino 

(Grã-Bretanha 

e Irlanda do 

Norte)  

X          X    X X               

Unida, 

República da 

Tanzânia 

                              

Unidos, 

Estados 
                              

Uruguai                               
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Uzbequistão                               

Vanuatu                               

Venezuela -                              X  

Vietnã                              X  

Yemen                             X  

Zâmbia                               

Zimbábue                               

TOTAL DE 

RESERVAS 

POR ARTIGO 

2 15   2  2  14  5  2 1 10 24             37  
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