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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 



13 

 

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. 
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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-
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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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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 
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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                               
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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               
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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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