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A Mulher e o Debate Sobre Direitos Humanos no Brasil 

Flavia Piovesan" 

Resumo: A reflexao a respeita da rnulher e o debate !>obre direitos humanos no Brasil suscita duas 
quest6es centrais: a) Como compreender a gramática contemporanea dos direitos humanos das 
mulheres?l e b) Quais os principais desafios e perspectivas para a prote~ao destes direitos no 
cenário brasileiro? 

Resumen: La reflexión con respecto a la mujer y el debatesobre derechos humanos en Brasil 
suscita dos cuestiones centrales: a) ¿cómo comprender la gramática contemporánea de los derechos 
humanos de las mujeres? y b)¿ cuáles son los principales desaf¡os y perspectivas para la protección 
de estos derechos en el escenario brasileño? 

Abstrad: The reflections on the woman and the debate about Human Rights in Brazil arouse two 
major questions: a) How to understand the cQntemporaneous grammar of the women's human 
rights? and b) Which are the main challenges and perspectlves for the protection of these rights 
in the Brazilian scene? 

* Professora Doutora da PUC/5P nas disciplinas de Direitos Humanos e Direito Constitucional: 
Professora de Direitos Humanos do Programa de Pós Gradua¡;:3.o da puasp e da PUOPR: Procuradora 
do Estado de Sao Paulo: Visiting feliow do Harvard Human Rights Program (1995 e 2000): membro 
do Comite Latino- Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulher (CLADEM) e 
membro do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Humanao 
1 No dizer de Hannah Arendto os direitos humanos nao sao urn dadoo mas um construído, uma invenr;ao 
humana, em constante processo de constrUl;:ao e reconstrur;ao (Celso Lafero A Reconstruriio dos 
Direitos Humanos: Um diálogo com o pensamento de Hannah Arendto Cia das Letras, Sao Paulo. 
1988, po 134)0 No mesmo sentido. afirma 19nacy 5achs: "Nao se insistirá nunca o bastante sobre o 
fato de que a ascensao dos direitos é fruto de IUtaso que os dlreitos sao conquistadoso as vezes, com 
barricadas. em um processo histórico cheio de vicissitudes, por meio do qual as necessidades e as 
aspira~Oes se articulam em reivindica~6es e em estandartes de luta antes de serem reconhecidos como 
direitos"o (lgnacy 5achs, "Desenvolvimento, direitos humanos e cidadania", in Direitos Humanos no 
Século XXI. 19980 po 156)0 Para AlIan Rosas: "O conceito de direitos humanos é sempre progressivoo 
(000) O debate a respeito do que sao os direitos humanos e como devem ser definidos é parte e parcela 
de nossa históriao de nosso passado e de nosso presente "0 (AlIan Rosaso "So-called rights of the third 
generation". in Asbjom Eide. Catarina Krause e Allan Rosas, Economic, social and cultural rights, 
Martinus Nijhoff Publishers. Dordrecht. Boston e Londres, 1995, po 243)0 
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78 AMULHER E O DEBATE SOBRE DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 

lIntrodu~o 

Em face do processo de intemacionaliza~ao dos direitos humanos, foi a 
Declara~ao de Direitos Humanos de Viena de 1993 que, de forma explícita. afirmou, em 
seu parágrafo 18, que os direitos humanos das mulheres e das meninas sao parte 
inalienável, integral e indivisÍvel dos direitos humanos universais. Esta conce~ao foi 
reiterada pelaPlatafonna deAI'¡¡o de Pequim, de 1995, O legado de Viena é duplo: nao 
apenas endossa a universalidade e a indivisibilidarle dos direitos humanos invocada 
pela Declara~ao Universal de 1948,2 mas também confere visibilidade aos direitos 
humanos das mulheres e das meninas. em expressa alusao ao processo de especific~ao 
do sujeito de direito e a justi¡;a enquanto reconhecimento de identidades. 

Importa ressaltar que a prime ira fase de proter;ao dos direitos humanos foi 
marcada pela ótica da prote~ao geral, que expressava o temor da diferen~a (que no 
nazismo havia sido orientada para o extennínio), com base na igualdade fonnal. A título 
de exemplo, basta avaliar quern é o destinatário da Declara~ao Universal de 1948, bem 
como basta atentar para a Conven~ao para a Preven~ao e Repressao ao Crime de 
Genocidio, também de 1948, que pune a lógica da intoleráncia pautada na destrui~ao 
do "outro", em razao de sua nacionalidade, etnia, ra~a ou religiao. Toma-se, contudo, 
insuficiente tratar o individuo de forma genérica, geral e abstrata. Faz-se necessária a 
especifica~ao do sujeito de direito, que passa a ser visto ern suas peculiaridades e 
particularidades. Neste sentido, determinados sujeitos de direitos, ou determinadas 
viola~5es de direitos, exigem urna resposta específica e diferenciada. Transita-se do 
paradigma do homem, ocidental, adulto, heterossexual e dono de um patrimonio para a 
visibilidade de novos sujeitos de direitos. 

Neste cenário as mulheres devem ser vistas nas especificidades e 
peculiaridades de sua condi~ao social. Ao lado do direito 'a igualdade, surge, como 
direito fundamental, o direito 'a diferen~a. Importa o respeito 'a diferen~a e 'a 
diversidade, o que lhes assegura um tratamento especial. O direito a diferen~a implica 
o direito ao reconhecimento de identidades próprias. o que propicia a incorpor~ao da 
perspectiva de genero,3 isto é, repensar, revisitar e reconceptualizar os direitos humanos 
a partir da rela~ao entre os generos, como um tema transversal. 

2 Universalidade porque clama pela extensao universal dos direitos humanos, sob a cren~a de que a 
condi~.io de pessoa é o requisito único para a dignidade e titularidade de direitos. Indivisibilidade 
porque a garantia dos direitos civis e políticos é condi~.io para a observancia dos direitos sociais. 
económicos e culturais e vice-versa. Quando um deles é violado. os demais também o sao. Os direitos 
humanos compOem assim uma unidade indivisivel. interdependente e inter-relacionada. capaz de 
conjugar o catálogo de direitos civis e políticos ao catálogo de direitos sociais, económicos e culturais. 
, Afinna Alda Facio: "( ... ) Gender ou genero sexual corresponde a uma dicotomia sexual que é imposta 
socialmente através de papéis e estereóti-pos·'. (Cuando el genero suena cambios trae. San José da 
Costa Rica, ILANUD - Proyecto Mujer y Justicia Penal. 1992. p. 54). Genero é. assirn. concebido 
como urna rela~.io entre sujeitos socialmente construidos em determinados contextos históricos, 
atravessando e construindo a identidade de hornens e mulheres. Sobre a matéoa. ver ainda RUNCH, 
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o baJalli:';o das últimas tr~s décadas permite arris':ar que () moyimento 
intemilciona! de prote~ao dos direitos humanos das J11ulhcres centrou seu foco em tres 
c¡uest6e~ centrais: al adiscriminat;Jü contra a mulher: h) a violencia contra a ITIulher e 
e) os direilOS sexuais e rc-produtivo:;. 

O próximo tópico será dediL'ado :lO cxame dt'stas tres handeiras, que orientaram 
a luta peJa emancipa<;ao feminina na ordem contemporanea. 

2 A Prote\,ao Internacional dos Direitos Humanos das Mulherf's 

Qllanto ~l discrimina~JiJ contra a mulher, cahe de~!acar a aprovar;ao. em 1979. 
da Conven~ao sohre- a Elimina(";'to de todas as f()rma~ de D:scrilTunar;ao cont!"J a Mulher. 
A ('o!1venc;ao contacom 170 Eqados-partes,-l o que inclui o 8ra"il. que a ratificoll cm 
i 9X..:t, Foi resultado de reivindi(_':I\;;\O du m(!Ylmento de mlllheres. ¡¡ partir da prirneira 
Conferencia Mundial sohre a Mulhcr. realizada no .Mexic(l. em ]lJ7':o. Frise-':;e. contudo. 

qUG. no flLllW do,; direitos humano::-. e,-;ta foi ;t Cl1n\-TI1C,/IO que m:us rt'ceheu reservas. 

rnr p<m~' j:, E';~aoo<; :;ignJLÍ:-ÍDs_' '.'specialmente !JO que tange a if!ualutJde entre 
I 'IlW 1'-. ';'llIi!¡t'n.;<; lld ~·amíl¡a.l.J¡<; r':',c-r\'a" foramjustificadas com has.:' em ar~IUTtenl0" 

';,' "n~¡:I'¡ r('l!::i\lS~L cuhur;l.J tlU m,~:;nHl k2al. ha,¡clldo paí<.,!:'s (CO!lltl f3all~ladesh " 
¡'~',¡., .11i': <!'.::usaram o C()mil~ ";U[-Tl' .1 j--]lImnac;J.(j da j)i:-:crimina<;Jo contr<l ,\ Mlllher de 

";:~,lca" "imperia!i"tlm 'Ultw2! e dltoteránci8 :-clJ:~i()sa·· . .10 impl r-Ihes a vi"a(\ U;? 
le li.lldad: ~ntrt~ homellS ~~ J1111:h~·r(';. inciu:-,;vc Ila iamília.' lsw rcJ(lr,.-a l) qUilntO <3 

·1:.Jrjotl<:. 'Trdl',fl1nnlng humdll ".gilr., jl'l'm ¡¡ kml!lht rer~pl:l'lJ\'e' ni \\'Oml:ll-' r1pJl~~ huma!' 
r¡.::Lt~. ROll\lcd.sl:. 19LJ5. pp ll-l~: ¡;.:..RTLETT. Kalharint T. (;f'lIda <¡,,?J /u11'. !:$:'~i,Jlj. Lille 
nrowll. j\j{;_i. pp, 6:1:>-636: S(·/\!_¡~.'-,. :1.:11;. "'lh:' cml'rgl'nCt :)f fe¡nini .... : I'lri,¡'llllderlcl'::ln e~,s,l~" ir~ 

SMITlI. Patricia IEdJtnr). FClllil/is; /:¡r¡\pr¡¡di'llct'. Nev, Yori-... O>-ford L:ni\er~lly. l'n''''. 199:1. pp 
f)4·] 09: WEST. Robin. "Jurisprudenee and ger.der'- in SMrrH. Pacncla (Ed ,torl. Fl'llúlll'sIJUtlsllrudl.'l:cc. 
:-icw York, Oxíord ljlll'Tr .... ily Pn'~." 1993. rp 4Y_~-S30: \1,\CKINNOK Cath;¡mw. "T(iward f~mini~: 
11lIhprudel!cC'" in S\11TH PatllCl,! (ldl\c'!'j_ h:l!llllisl jUTI.\prUden'·é. Nn), YorK. l)x[urJ UnlVer\it) 
Prc~\. jt}c)J. pp fl!O-(li9. 
I A rc,pelW. consultar Hl1man Ikve1r'pr.lcm Repon :':003. UN])P. !\"cw YorK/Oxford. Oxf0rd UnivL'r~it~ 
I're~~. 2001 

Tr<¡¡a-q: Jo in~lIum~n(u internacional qu~ mai~ fonemenl<.' reeeoell re~e.va~, dcllln: a, Con\'en~'üe~ 
mtemacionaj~ de Direito~ Humanos. cülNckrando que ao meno\ 23 do~ mal~ dl: 1 00 E~tad{)~- partes lúenun. 
no total. 88 reservas :iurstancials. A C~1nwn;il.O sobre a Ellmin~r;a() de todas as fonna~ de Discnmin;u;ftp d.:. 

M\llher podt: enfrentar () ¡laradoxo de ter maximizado ~lla aplicar;ao uni\'eThal ao Cllsto rk ter comprometidr~ 
~u~ ¡megridadc. Por vl:zt.s. a questiio icgal acerca da~ reserva~ feita~ a C:onvenc;ao atingT a e,senoa dos val(lre, 
da universalidade e imegridaJc, A tÍlulc' de' ul'mplo, quamlo da ratilleJyao da Convl'nc;:ln. cm 19R4. () Estado 
bras¡lelro apre~t:ntDlI rt:~ervas;¡o anig(' 1:1, parágrafo 4° e JO artlgO 16. parágmfo 1" (al. le). (g!, c (h). d., 
Conwnr;ao, O anigo 1:" asscgurJ a homell,i e mulheres o direito de. livremente. escolhcr ~ell domicílio e 
residenCia, J;í (\ anigo 16 est~,bekee a i¡:,uald¡jck de dlreiw'> enlre homens 1;' mlllherc~. uo amDIID do ca...ament(' 
e das rcla:;ües familiares, Fm :!() de' d':Lcmhro de 1994. () (¡overno hrasil~iro mJtifirOll o Secretirio Geral da' 
N3qoes Unidas acerca da elirnma¡;;a{l das allldida~ re~erva..~. 
, Henkm. Louis e mnros. Human ri¡;ilis. New York, New York f.oundatioll F're~~. 11)99, p. 364, 
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implementa~ao dos direitos humanos das mulheres está condicionada a dicotomia 
entre os espa~os público e privado, que, em muitas sociedades. confina a mulher ao 
espas;o exclusivamente doméstico da casa e da família. Vale di lec, ainda que se constate, 
crescentemente, a democratizar;ao do espas:o público, com a participa~¡¡o ativa de 
mulheres nas mais diversas arenas sociais, resta o desafio de democratiza~ao do espa<;o 
privado - cabenrlo ponderar que tal dernocratiza<;ao é fundamental para a própria 
democratiza<;ao do espa<;o público. 

A Conven<;ao se fundamenta na dupla obrigayao de eliminar a discrimina<;ao 
e de assegurar a igualdade. Lago, a Conven<;ao consagra duas vertentes diversas: a) 
a vertente repressiva-punitiva, voltada a proibi<;ao da discriminas;ao e b) a vertente 
positiva-promocional, voltada a promos;ao da igualdade. A Conven<;ao objetiva nao só 
erradicar a discriminas;ao contra a mulher e suas causas, como também estimular 
estratégias de promo<;ao da igualdade. Combina a proibi<;ao da discrimina¡;ao com 
políticas compensatórias que acelerem a igualdade enquanto processo, mediante a 
ados;ao de medidas afirmativas, enquanto medidas especiais e temporárias voltadas a 
aliviar e remediar o padrao discriminatório que a1canr;a as mulheres. Alia-se a vertente 
repressiva-punitiva a vertente positiva-promocional. 

No que se refere a violencia contra a mulher, cabe mens;:ao a Declaras;:ao sobre a 
Elimi!la\'ao da Violéncia contra a Mulher, aprovada pela ONU, em 1993, bem como á 
Conven<;ao Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violencia contra a Mulher 
("Convem;ao de Belém do Pará"), de 1994. Ambas reconhecem que a violencia contra a 
mulher, no funbito público ou privado, constitui grave violas;:ao aos direitos humanos e 
limita total ou parcialmente o exercício dos demais dit'eitos firndamentais. Defmem a violencia 
contra a mulher como "qualquer a<;ao ou conduta, baseada no genero, que cause morte, 
dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico 'a mulher, tanto na esfera pública, como 
na privada" (artigo 1 u). Vale dizer, a violencia baseada no género ocorre quando um ato é 
dirigido contra urna mulher, porque é mulher, ou quando atos afetam as mulheres de fonna 
desproprocional. Adicionam que a violencia haseada no genero refiete relar;6es de poder 
historicamente desiguais e assimétrica'i entre hornens e mulheres. A Convens;ao de "Belém 
do Pará" elenca um importante catálogo de direitos a serem assegurados 'as mulheres, para 
que tenham tuna vida livre de violencia, tanto na esfera pública, como na esfera privada. 
Consagra ainda a Convenr;ao deveres aos Estados-partes, para que adotem políticas 
destinadas a prevenir, punir e erradicar a violencia contra a mulher. 

O terceiro grande tema introduzido pelo movimento de mulheres reporta-se 
aos direitos sexuais e reprodutivos.7 Em 1994, na Conferencia do Cairo sobre 
Popula~áo e Desenvolvimento, ineditamente, 184 Estados reconheceram os direitos 

7 Os direitos reprodutivos envolvem a concep¡;:lio. o parto, a contracep¡;:ao e o aborto, como elemen~ 
tos interligados ··onde a impossibilidade de acesso a qualquer um deles remete a mulher para um lugar 
de submissao·· (Maria Betania de Melo Ávila. "Modemidade e cidadania reprodutiva", in Ávila. Maria 
Betania de Mela, Berquó, Elza. Direilo.\' reprodutivos: urna questiio de cidadania. Brasília, Centro 
Feminista de Estudos e Assessoria - CFEMEA, 1994. pp. 9). 
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reprodutivos como direitos humanos.H Em 1995. as Conferencias inlernacionais de 
Copenhaguem e Pequim reafirrnaram esta concep~J.o. Com efeito. a Conferéncia do 
Cairo estaheleceu relevantes princípios éticos concnnentes JOS direito~ 

reprodutivos." afirmando o direito a ter controle soore as questoes relativas a 
sexualidade e a saúde sexual e reprodutiva, assim como a decisao livre de coentao. 
discrimina~ao e violencia, como um direito fundamental. lO Há ainda a recomenda<;ao 
internacional de que sejam revistas as legisla¡;oes punitivas em rela!fao ao aborto, a 
ser reconhecido como urn problema de saúde pública. 

Importa enfatizar que o conceito de direitos sexuais e reprodutivos aponta a dua" 
vertentes diversa" e complemelltares. De um lado. aponta a um campo da Iiberdade e da 
autodetennina~ao individual, o que compreende o livre exercício da sexualidade e da 
reprodw;ao humana sem discrimina~ao, coen;ao e violencia. Eis um terreno cm que é 
fundamental o poder de decisao no controle da fecundidade. Consagra-se o direito de 
mulheres e homens de tomar decisoes no campo da reprodw;ao (o que compreende o 
direito de decidir livre e responsavehnente acerca da reprtxIu¡,;:ao. do número de filhos e do 
intervalo entre seus na<.;cimentos). Trata-se de direito de autodeterminayao. privacidade. 
intimidade, liberdade e autonomía individual. Por OUtro lado, ° efetivo exercício dos direitos 
reprodutivos demanda políticas públicas, que assegurem a saúde sexual e reprodutiva. 
f'>·st:.t ótica. fundamental é () direito ao acesso a informa~6es. meios e recursos seguros, 

> ('01110 '~:\rlica [ella Linhares: ··t"w Caira. em 1994. a Conferéncia lnternacional ~obre I'opular;ao (' 
D,::.ellvolvlrnento mtroduziu um novo p2radigma a temátlca do desenvolvirnento populaclOnal 
cleslocando a que~lao demográfica para o ambiw das qllestuC\ reJatlva~ JOS direilO\ reprod!Jtlvo~ (' a{, 
dc.',envohnnent0. (. ) A ativa participayao do mo,ilnenlO intc·rna..:iDnal ue mulh;;rc, Ila~ fase, 
prt:paratófla." (' durante a própna Conferencia permniram II J:'g¡¡',n.:-::ao rb r>n<;~-¡'-' de rllrritc': 
reprodlltJnl~.( ... ! I\imb cm lf.19:\ l'lll Beijillg. roi realizada a IV Confercllcia Mundial ~ohre a Mulher, 
Dcsellvolvllnenlu " Pu. ljue incorporau a~ Jgl'ndas da\ C()[lft:r~ncla~ de Dircitos Human()~ (1 gg31. dL' 
l'C)pula~fw " De\L:nvulvimentu (!llq4) e da Cúpula de De\ell\'ol\'lTllento Social (~g95¡. avan~allJu ,. 
firmando. tie modl1 definitivo. a n()~-iíu d\: que o~ dircito, da~ rnulhne~ ~;:ta dlreilü~ humanos: a fl()¡;:au 
de ~aúde e direito~ n~produtivo~. bem como () reconhccimen10 de direitos sexual~" ('Olll a recomenda 
~'ao de que scpm revi~ta~ as legJ~la~(íe~ puniti\'a~ em relac;ao ao abono. cOll~idaado. tal como n,\ 
Conferencia Internacional dc Popula¡¡:üo e Dcsenvolvimenlo (]994¡. um problema de saúde pública" 
(LeIla Linharc~. "As ConferGncla~ da~ Nar;iJe~ Unidas innuenciando a mudan~a legIslativa e as deci
soes do Poder Judiciário". in Seminário DireilO~ Humanos' Rumo a lima jurisprudencia da igualdadc 
Belo HoriLOnte. de 14 a 17 de maio de Ig981. 
~ Noh.'-~e que o Plano de A¡¡:flO do Cairo recomenda a conwnidade intemaclOnal urna série de objctivo\ 
e metas. tai~ romo: a) o crescimento econ6mico slIqcntado como marco do de~emolviment[) 
su~lentável: h) a educa¡¡:üo, cm panicular da~ meninas: C) a igualdade entre os \exos: d) a redw;:ao da 
monalidadt' neo-natal. mfantil e materna e el () acesso universal aos \ervi~os de "aúde reprodutiva. 
em panicular de planifica¡;ao familiar e de saúue sexual 
In A Conferencia do Cairo rcal¡¡:a ainda que a~ mlllhere.~ tem o direito individual e a responsabilidad" 
social de decidIr sobre o exercício da malcmidade. assim como o direito a informa~iio e aces~o ao, 
servi~os pata exercer seus direitos e respOtlSabllidade\ rcproduliva~. enquanto que os homens tem urna 
re~ponsahilidad(' pe\soal e social. a partir de ~eu próprio comportamento sexual e fenilidade. pelo~ 
efeilOs des;,1;' cGmponamemo na saLide e bem·estar de ;,uas companhelras e filhos. 
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disponíveis e acessÍveis. Fundamental também é o direito ao rnais elevado paddio de saúde 
reprodutiva e sexual, tendo em vista a saúde nao como mera ausencia de enfennidades e 
doen~as. mas como a capacidade de desfrutar de uma vida sexual segura e satisfatória e 
reprorluzir-se com a liberdade de faze-lo ou nao, quando e com que freqüe:ncia. 

Considerando a gramática contemporanea de direitos humanos das 
mulheres, transita-se ao contexto brasileiro, a fim de que se avalie os desafios e 
perspectivas para a efetiva~ao destes direitos, a luz da dinamica intera¡;ao entre as 
ordens internacional e local. 

3 Os Direitos Humanos das Mulheres no Brasil: Desatios e Perspectivas 

Na experiencia brasileira, a Constitui¡;ao Federal de 1988, enquanto marco 
jurídico da transi'i(ao democrática e da institucionaliza'i(ao dos direitos humanos no 
país, incorporou a maioria significativa das reivindica~5es formuladas pelas mulheres. 
O exito do movimento de mulheres, no tocante aos avan'i(os constitucionais, pode ser 
claramente evidenciado pelos dispositivos constitucionais que, dentre outros, 
asseguram: a) a igualdade entre homens e mulheres em geral (artigo 50, 1) e 
especificamente no ambito da familia (artigo 226, parágrafo 50); b) a proibi'i(ao da 
discrimina'i(ao no mercado de trabalho, por motivo de sexo ou estado civil (artigo 70, 
XXX, regulamentado pelaLei 9.029, de 13 de abril de 1995, que proíbe a exigencia de 
atestados de gravidez e esteriliza~ao e outras práticas discrirninatórias para efeitos 
admissionais ou de permanencia da rela'i(ao jurídica de trabalho); c) a prote'i(ao especial 
da mulher do mercado de trabalho, mediante incentivos específicos (artigo 70, XX, 
regulamentado pela Lei 9.799, de 26 de maio de 1999, que insere na Consolida,ao das 
Leis do Trabalho regras sobre o acesso da rnulher ao mercado de trabalho); d) o 
planejamento familiar como urna livre decisao do casal, devendo o Estado propiciar 
recursos educacionais e científicos para o exercÍcio desse direito (artigo 226, parágrafo 
70, regulamentado pelaLei 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que trata do planejamento 
familiar, no iimbito do atendimento global e integral a saúde); e e) o deverdo Estado de 
coibir a violencia no ambito das rela90es familiares (artigo 226. parágrafo 80). Além 
destes avan,os, merece ainda destaque a Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
estabelece normas para as elej,;oes, dispondo que cada partido ou coliga~ao deverá 
reservar o mÚlimo de trinta por cento e o máximo de setenta por cento para candidaturas 
de cada sexo. Adicione-se, também,aLei IO.224,de 15 de maio de 2001, que ineditamente 
dispoe sobre o crime de assédio sexual. 

Há que se observar que os avan~os obtidos no plano internacional tem sido 
capazes de impulsionar transforma~5es internas. Neste sentido, cabe destaque ao 
impacto de documentos como a Conven'i(ao sobre a Elimi~¡¡o da Discrimin~ao contra 
a Mulher de 1979, a Declarac;iio de Direitos Humanos de Viena de 1993, a Conferencia 
sobre Popul~ao e Desenvolvimento do Cairo de 1994. a Conven~ao Interamericana 
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para Prevenir. Punir e Erradicar a Violencia contra a Mulher de 1994 e a Declara<;ao e a 
Plataforma de Ayao de Pequim de 1995, na plataforma de constru<;ao dos direitos 
humanos das mulheres no contexto brasileiro. Estes instrumentos internacionais tem 
possibilitado ao movimento de mulheres exigir. no plano local, a implementa9ao de 
avan<;os obtidos na esfera internacional. 

No que se refere a discrimina¡;ao contra a mulher, a experiencia brasileira 
está em absoluta consonáncia com os parámetros protetivos internacionais, refletindo 
tanto a vertente repressiva--punitiva (pautada pela proibic;ao da discriminac;ao contra 
a mulher), como a vertente promocional (pautada peJa promoc;ao da igualdade, 
mediante políticas compensatórias). 

Quanto a violencia contra a mulher, emhora a Constitui9ao de 1988 seja a 
primeira a explicitar a temática. merecendo destaque também a lei que tipifica a 
violencia do assédio sexual. nao há ainda legisla9ao específica a tratar, por exemplo. 
da vioH~ncia doméstica. Faz-se emergencial a ador;ao de políticas púhlicas voItadas 
a preven9ao. punir;ao e erradica9ao da violencia contra a mulher. em todas as suas 
manifesta90es, eis que este padrao de violencia constituí grave víola9ao aos direitos 
humanos das mulheres. 11 

No que tange aos direitos. reprodutivos. a Carta de 1988 simboliza novamente 
um aY;mo;o ao reconhecer o planejamento familiar como urna hyre decisao do casaL 
devendo o Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 
direito. vedada qualquer coen;ao. Resta. todavía. a necessídade de assegurar amplos 
programas de saúde reprodutiva. l~ reavalíando a legisla~ao punitiva referente ao aborto. 
de modo a converte-lo efetivarnente ern prohlema de saúde pública. 

11 A respeito. destacam-se os seguimes e~tudo~ acerca da violencia dom,;stica: aJ pe.~quisa feita pela 
Human Rights Watch (lnjusti¡;:a Criminal x Violencia contra a Mulher no Brasil. 1993). que aponta 
que. a cada 100 mulheres brasiJeiras assassinadas. 70 o sao no ámbito de suas rela¡;:oe~ domésticas: bJ 
pesquisa realizada pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos ("Primavera já Partiu". 1998). 
quc dcmonstra que 66.3% dos acusados em homicídios contra mulheres brasilciras sao seus parceiros: 
e c) dados da ONU que demonSlram que a violencia domé~tlca é a principal causa de lesoe~ em 
mulheres entre 15 e 44 anos no mundo. Adicione-se quc. cm conformidade com o BID (Banco 
Interamericano de De~envolvimenlo). urna em cada cinco mulheres que faltam ao trabalho o faz por 
ter sofrido agressoes física. A violencia doméstica agrava o processo de feminiza"ao da probreza. na 
medida em que empobrece as mulheres e. por sua vez. a mulher com dependencia económica torna
se mais vulnerável a violencia doméstica. o que. por seu turno. ainda agrava o empobrecimento das 
mulheres. Deflagra-se. assim. um perverso ciclo vicioso. em que a viola¡;:ao de direitos civis leva a 
violar;ao de direitos sociais e vice· versa. 
12 A taxa de mortalidade materna no Brasil é cerca de 110 mortes por 100.000. contra 3.6 no Canadá. 
Confonne conclusoes da CPI da MortaJidade Materna. o Brasil apresenta um índice de monalidade 
materna de cerca de 10 a 20 veze~ da considerada aceitáveL Observe-se que a distribui¡;:ao do óbito 
materno nao é homogenea no país. scndo mais alta na regiao Norte e mais baixa na regiao Sudeste. O 
aborto é a terceira causa de óbito materno no país como um todo. Estudo realizado em 15 municípios 
do país apontam a eclampsia. a<; síndromes hemorrágicas e a cardiopatía como as principais causas de 
óbitos matemos nos municípios considerados. 
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4Conclusao 

Nao obstante os significativos avan~os abtidos na esfera constitucional e 
internacional, refon;ados, por vezes, mediante legislac;ao infra-constitucional esparsa, 
que refletem, cada qual ao seu modo, as reivindica~5es e anseios contemporaneos das 
mulheres, ainda persiste na cultura brasileira urna ótica sexista e discriminatória com 
rela~ao as mulheres. que as impedem de exercer, com plena autonomia e dignidade, 
seus direitos mais fundamentais. 

Os avan~os constitucionais e internacionais, que consagram a ótica da 
igualdade entre os generos, tem, por vezes, a sua for~a normativa gradativamente 
pulverizada e reduzida. mediante urna cultura que praticamente despreza o alcance 
destas inova\=oes, 50b urna perspectiva discriminatória, fundada em urna dupla moral, 
que ainda atribui pesos diversos e avalia¡yoes morais distintas a atitudes praticadas 
por homens e mulheres. Vale dizer, os extraordinários ganhos intemacionais, 
constitucionais e legais nao implicaram automaticamente a sensível mudan9a cultural, 
que, muitas vezes, adota como referencia os valores da normatividade pré-1988 e nao 
os valores da normatividade introduzida a partir da Carta democrática de 1988, refof9ados 
e revigorados pelos parametros protetivos intemacionais. 

Daí a urgencia em se fomentar urna cultura fundada na observancia dos 
parametros intemacionais e constitucionais de prote9ao aos direitos humanos das 
mulheres, visando a implementa93.0 dos avan90s constitucionais e intemacionais já 
alcan9ados, que consagram urna ótica democrática e igualitária em rela93.o aos generoso 
Há que se criar urna doutrina jurídica, sob a perspectiva de genero, que seja capaz de 
visualizar a mulher e fazer visÍveis as rela90es de poder entre os generoso Essa doutrina 
há de ter como pressuposto o padrao de discrimina¡yao e as experiencias de exclusao e 
violencia sofridas por mulheres.13 Deve ter como objetivo central a tarefa de trans-formar 
essa realidade. Como meio, essa doutrina deve se valer dos instrumentos intemacionais 
de prote9ao dos direitos da mulher e das Constitui¡;Oes democráticas.14 

Il Observa Alda Facio: "( ... ) se é certo que os bomens t!m sofrido discrimina~Oes por sua pertenca a 
urna classe. etnia, e/ou preferencia sexual. etc., NENHUM homem safre discrimina~lio por pertencer 
ao sexo masculino, ao passo que TODAS as mulheres a sofrem por pertencer ao sexo feminino (além 
da discrimi-na~iio por classe. etnia, e/ou preferencia sexual. etc.)". (op.cit., p. 13). A respeito. afinna 
Katharine T. Bartlett e Rosanne Kennedy: "( ... ) há um amplo consenso de que, embora seja pedagó
gico a teoria feminista expor as implícitas hierarquias e exclusoes e o modo pelo qual sao construidas, 
as feministas também devem adotar atitudes positivas no sentido de transformar as práticas 
institucionais e sociais". (Feminist legal theory: reading in law and gender. Boulder. Westview Press, 
1991. p. 10). Consultar ainda RHODE. Deborah L., "Feminist critical theories". in BARTLETI', 
Katharine T., Kennedy, Rosanne, op.cit., supra, pp. 333-350. 
14 "Nlio obstante as dificuldades e o desafio em buscar transfonna~s através do Direito. este apresenta 
oportunidades ao feminismo. Direito é poder. ( ... ) As re-fonnas legais podem nao apenas criar, como 
também resolver problemas relativos ao feminismo. Ainda que essas reformas niio impliquem instanta
neamente em avan~os na vida das mulheres. constituem. todavia, um requisito necessário a urna 

DR © 2004, Instituto de Investigaciones Jurídicas


	image000
	image001
	image002
	image003
	image004
	image005
	image006
	image007
	image008
	image009
	image010
	image011
	image012
	image013
	image014
	image015
	image016
	image017
	image018
	image019
	image020
	image021
	image022
	image023
	image024
	image025
	image026
	image027
	image028
	image029
	image030
	image031
	image032
	image033
	image034
	image035
	image036
	image037
	image038
	image039
	image040
	image041
	image042
	image043
	image044
	image045
	image046
	image047
	image048
	image049
	image050
	image051
	image052
	image053
	image054
	image055
	image056
	image057
	image058
	image059
	image060
	image061
	image062
	image063
	image064
	image065
	image066
	image067
	image068
	image069
	image070
	image071
	image072
	image073
	image074
	image075
	image076
	image077
	image078
	image079
	image080
	image081
	image082
	image083
	image084
	image085
	image086
	image087
	image088
	image089
	image090
	image091
	image092
	image093
	image094
	image095
	image096
	image097
	image098
	image099
	image100
	image101
	image102
	image103
	image104
	image105
	image106
	image107
	image108
	image109
	image110
	image111
	image112
	image113
	image114
	image115
	image116
	image117
	image118
	image119
	image120
	image121
	image122
	image123
	image124
	image125
	image126
	image127
	image128
	image129
	image130
	image131
	image132
	image133
	image134
	image135
	image136
	image137
	image138
	image139
	image140
	image141
	image142
	image143
	image144
	image145
	image146
	image147
	image148
	image149
	image150
	image151
	image152
	image153
	image154
	image155
	image156
	image157
	image158
	image159
	image160
	image161
	image162
	image163
	image164
	image165
	image166
	image167
	image168
	image169
	image170
	image171
	image172
	image173
	image174
	image175
	image176
	image177
	image178
	image179
	image180
	image181
	image182
	image183
	image184
	image185
	image186
	image187
	image188
	image189
	image190
	image191
	image192
	image193
	image194
	image195
	image196
	image197
	image198
	image199
	image200
	image201
	image202
	image203
	image204
	image205
	image206
	image207
	image208
	image209
	image210
	image211
	image212
	image213
	image214
	image215
	image216
	image217
	image218
	image219
	image220
	image221
	image222
	image223
	image224
	image225
	image226
	image227
	image228
	image229
	image230
	image231
	image232
	image233
	image234
	image235
	image236
	image237
	image238
	image239
	image240
	image241
	image242
	image243
	image244
	image245
	image246
	image247
	image248
	image249
	image250
	image251
	image252
	image253
	image254
	image255
	image256
	image257
	image258
	image259
	image260
	image261
	image262
	image263
	image264
	image265
	image266
	image267
	image268
	image269
	image270
	image271
	image272
	image273
	image274
	image275
	image276
	image277
	image278
	image279
	image280
	image281
	image282
	image283
	image284
	image285
	image286
	image287
	image288
	image289
	image290
	image291
	image292
	image293
	image294
	image295
	image296
	image297
	0.pdf
	image014
	image015

	0.pdf
	image016




