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RESUMO 

A sociedade vivencia hoje um preconceito enraizado contra as mulheres, 

no qual se evidencia arquétipo impostos ao sexo feminino, desde os primórdios da 

humanidade a mulher tem lutado pelos seus direitos, por uma vida melhor, e pelo 

seu reconhecimento enquanto ser vivo. Neste contexto, desfavorável às mulheres, 

surgiram alguns movimentos sociais como o feminista, as mulheres que 

participavam desses grupos lutavam pelo reconhecimento e proteção de seus 

direitos humanos (direitos civis, políticos, sociais, de solidariedade). O objetivo é 

expor e valorizar a caminhada árdua que inúmeras mulheres tiveram por conta de 

uma cultura que desde cedo as desiguala e   as reflete como minoria, evidenciando 

também o machismo e como ele reside, resiste e se apresenta em nossos dias 

atuais. Detalhar-se-á sobre a misoginia e a cultura de estupro, dentre outros 

assuntos envolvidos neste quadro. Em âmbito jurídico, a luta pelo direitos 

conquistados e o avanço da legislação brasileira, na busca pela igualdade jurídica e 

efetivação das leis na sociedade. 

  

Palavras-chave: Mulheres. Machismo. Desigualdade.  Arquétipos. 

  



 

ABSTRACT 

Society today experiences a pre-concept rooted against women, in which 

archetypes are imposed on the female sex, since the dawn of humanity, women have 

been fighting for their rights, for a better life, and for their recognition as a living 

being. In this context, unfavorable to women, there were some social movements 

and feminism, women who participated in these groups fought for the recognition and 

protection of their human rights (civil, political, social, solidarity). Our goal is to 

expose and value the strenuous journey that countless women have had because of 

a culture that, from an early age, is unequal and reflects us as a minority, evidencing 

also machismo and how it resides, resists and presents itself in our present day. We 

will detail the misogyny and the culture of rape, among other subjects involved in this 

picture. In legal terms, the struggle for the rights won and the advancement of 

Brazilian legislation, seeking legal equality. 

  

Keywords: Women. Machismo. Inequality. Archetypes. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho cientifico tem por escopo desenvolver a reflexão 

sobre o contexto de desigualdades e inferiorização vivenciada pelas mulheres na 

sociedade brasileira, a despeito de existir hoje uma legislação muito avançada no 

que tange à tutela de direitos fundamentais, em especial da igualdade, portanto, 

demonstrar como a estrutura social e jurídica construída historicamente tem reflexos 

negativos na atualidade, transmutando o patriarcalismo para uma dominação 

masculina, observada não só no ambiente familiar, mas também nos 

relacionamentos afetivos, no mercado de trabalho e na política. Para isso, foi 

realizada uma análise do contexto histórico de desigualdades de gênero, explicitado 

através das legislações civis e do direito constitucional, quanto a abordagem do tipo 

de pesquisa utilizada, será a qualitativa, visando a identificação e análise do tema 

abordado. 

Assim como a problemática é a verificação da dominação masculina na 

sociedade contemporânea, seja pela divisão social, baixa participação feminina na 

política ou mesmo pelo alto índice de violência praticada contra mulheres, servem de 

provas capazes de demonstrar como tal desigualdade ainda reside nos dias. 

O objetivo da pesquisa cientifica é esclarecer dúvidas, e conscientizar 

pessoas através de campanhas, politicas publicas, educação familiar e na realização 

de alguns debates sobre o assunto em ambiente escolar, para que desde já 

comecem a pensar e agir de maneira diferente, e que gerações futuras possam 

evoluir com um novo pensamento e um forte senso crítico a respeito do machismo.  
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2 CONTEXTO HISTÓRICO  

O reconhecimento e a proteção dos direitos humanos das mulheres foram 

marcados por constantes lutas e protestos advindos de movimentos sociais e pelo 

feminismo ao longo da história, em prol de uma cidadania civil plena para as 

mulheres. É visto que em determinados momentos na história, de ampliação de 

direitos e de progressos democráticos, as mulheres não foram favorecidas do 

mesmo modo que os homens, tendo em vista interesses políticos, sociais e 

econômicos masculinos. Por muito tempo, perdurou a concepção de inferioridade 

feminina, o ideal de mulher restrita à esfera doméstica, aquela que é mãe, que deve 

cuidar da casa, do marido e dos filhos e, no máximo, frequentar a igreja para assistir 

á cultos.  

Segundo Del Priore1 (1997, p. 18) assinala: 

[...] no período das revoluções Americana e Francesa, as mulheres 

chegaram a conquistar alguns direitos civis, todavia sua participação na vida 

social, política e econômica era obstada pelo pensamento de que as 

mulheres eram inferiores aos homens devendo, portanto, estar 

subordinadas a estes.  

Com a Revolução Industrial (Inglaterra, Séc. XVIII), as mulheres 

passaram a ter algumas oportunidade de trabalho em atividades produtivas, 

colaborando com a economia familiar. Todavia, sofriam com longas jornadas de 

trabalho, local de trabalho com péssimas condições de higiene, falta de 

infraestrutura nas fábricas, e remuneração inferior ao dos homens.  

Naquela época, as empregadas domésticas percebiam salários 

superiores aos das operárias, que trabalhavam nas indústrias. As primeiras se 

beneficiavam com alimentação e moradia oferecidas pelos patrões, porém, não 

tinham liberdade em sua vida privada, muitas eram abusadas sexualmente pelos 

seus patrões, como também não detinham os direitos trabalhistas. Já as mulheres 

que escolhiam a prostituição como meio de ganhar a vida, percebiam remuneração 

                                            

1 Del Priore, Mary historiadora e professora brasileira. “As mulheres na história do Brasil”. 
São Paulo; Contexto, 1997. 
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superior, comparadas a outras trabalhadoras, no entanto, eram discriminadas pela 

sociedade, tinham mais propensão a adquirirem doenças venéreas, e estavam mais 

expostas a violência dos homens, ou seja, nenhuma das poucas escolhas que elas 

tinham nesta época descriminalizavam-na ou as tornava vítimas de abusos.” 

As mulheres que optavam por trabalhar em casa, eram pagas por trabalho 

por empreitada ou por peça produzida, sofriam com baixos salários, 

excessivas jornadas de trabalho, falta de tempo para cuidarem melhor da 

casa e da família. As mulheres pugnaram para ter acesso à educação (do 

ensino fundamental ao superior), por melhores condições de trabalho e 

renda, pelos seus direitos políticos, como por exemplo, o direito ao voto, de 

se eleger candidata, de participar de partidos políticos. Elas lutavam ainda 

pelos seus direitos trabalhistas, sexuais, reprodutivos, à sua liberdade de 

expressão, entre outros. A partir da eclosão destes movimentos sociais 

femininos, alguns países foram receptivos ao proclames das mulheres, 

criando normas que reconhecem e resguardam seus direitos. (Medeiros2, 

2013, p.01, grifo do autor) 

No âmbito internacional, deve-se destacar a influência da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948, na Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU), que expressa em seu artigo II, a igualdade 

de direitos entre todos, homens e mulheres, in verbis:  

Art. II.    Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 

raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 

nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 

(BRASIL. Declaração Universal Dos Direitos Humanos, 1948) 

Dentre os tratados internacionais assinados e ratificados pelo Brasil, cita-

se 02 (dois), os quais referem-se especificamente à promoção e defesa dos direitos 

das mulheres, quais sejam:  

                                            

2 MEDEIROS, Cecilie Oliveira. Gênero e Direito: teoria feminista dos direitos humanos 
das mulheres. 2013. 
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1. Convenção da Organização das Nações Unidas sobre Eliminação de 

todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (197); 3 

2. Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher (1994). Primitivamente no relacionamento entre homem e mulher, 

esta desempenhava uma função social igual à do homem. Enquanto o homem 

caçava e pescava à mulher competia o desenvolvimento da agricultura e tarefas 

domésticas. Com o aumento da riqueza individual do homem, a monopolização da 

política bem como a queda do direito materno ocorreu uma enorme desigualdade 

jurídico-social entre homens e mulheres. 

A mulher por muitos anos teve uma educação diferenciada da educação 

dada ao homem. Era educada para servir, o homem era educado para assumir a 

posição de senhor todo poderoso. Quando solteira vivia sob a dominação do pai ou 

do irmão mais velho, ao casar-se, o pai transmitia todos os seus direitos ao marido, 

submetendo a mulher à autoridade deste. A mulher nada mais era do que um objeto. 

Em algumas culturas o marido podia escolher o próximo marido de sua mulher em 

caso de morte; em outras, com a morte do marido, matavam-na e enterravam-na a 

fim de continuar servindo-o no outro mundo. 

O Direito Romano, berço da nossa cultura jurídica, já desprovia a mulher 

de capacidade jurídica. A religião era prerrogativa masculina da qual a mulher 

somente participaria com a autorização do pai ou do marido. Também o parentesco 

só se transmitia pelos homens, apenas por razões genéticas o impedimento 

matrimonial relativo à mulher era evocado. 

 

 

 

 

                                            

3 Anexo F. 
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2.1  Território Nacional  

A evolução da legislação brasileira no que tange as mulheres foi bastante 

lenta podendo ser citados alguns marcos como o “Estatuto da Mulher Casada" 

(BRASIL, 1962), que alterou o Código Civil; a Consolidação das Leis do Trabalho; a 

Consolidação das Leis da Previdência Social e as anteriores Cartas Magnas 

culminando com a atual Constituição Federal. 

No Brasil-colônia a igreja deu início à educação, no entanto, a instrução 

ministrada pela igreja não incluía as mulheres. A igreja da época pregava que a 

mulher devia obediência cega não só ao pai e o marido como também a religião. 

“Consequentemente a mulher vivia enclausurada sem contato com o mundo exterior. 

Seus dois únicos motivos de viver eram o lar e a igreja.” (Miranda, 2011) 

À mulher não era permitido estudar e aprender a ler. Nas escolas, 

administradas pela igreja, somente lhes eram ensinadas técnicas manuais e 

domésticas. Esta ignorância lhe era imposta de forma a mantê-la subjugada 

desprovendo-a de conhecimentos que lhe permitissem pensar em igualdade de 

direitos. Era educada para sentir-se feliz como "mero objeto" porquanto só conhecia 

obrigações. 

Como lembra Miranda4:  

Na Constituição de 1824 surgiram escolas destinadas à educação da 

mulher mas ainda, voltada a trabalhos manuais, domésticos, cânticos e 

ensino brasileiro de instrução primária. Ainda era vedado que mulheres 

frequentassem escolas masculinas. A vedação da mulher ao conhecimento 

escolar tinha dois motivos básicos, quais sejam, em primeiro lugar o 

convívio entre homens e mulheres, segundo a igreja, poderia provocar 

relacionamentos espúrios5, e em segundo lugar porque sendo a instrução 

dada aos homens em nível mais elevado, não poderiam mulheres 

                                            

4 Miranda, Maria Bernadete. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania, 2011. 

5 Espúrio adj. 1. Não genuíno. 2. Ilegítimo, Ilegal. Dicionário Aurélio 7ºEdição.   
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frequentar as mesmas escolas. Somente no início do século XX foi 

permitido que homens e mulheres estudassem juntos.6 

O Brasil-colônia regulava-se pelas leis portuguesas e mesmo após ter se 

tornado independente continuou valendo-se de legislação estrangeira. Por mais de 

trezentos anos vigeu as Ordenações Filipinas que em nada se identificavam com os 

usos, costumes e tradições do povo brasileiro. As Ordenações Filipinas traziam em 

seu âmago o conservadorismo do poder patriarcal vivido na idade média. (Miranda, 

2011). 

Com a implantação do regime republicano brasileiro veio o Decreto nº181, 

de 24 de janeiro de 1890, que manteve o domínio patriarcal, no entanto, de forma 

mais suave quando dispôs sobre o casamento civil e retirou do marido o direito de 

impor castigo corpóreo a mulher e os filhos. 

O Código Civil de 1916 sustentou os princípios conservadores mantendo 

o homem como chefe da sociedade conjugal limitando a capacidade da mulher à 

determinados atos como por exemplo a emancipação que será concedida pelo pai, 

ou, pela mãe apenas no caso do pai estar morto. Vai mais além o Código Civil 

quando previa, no artigo 186, que em havendo discordância entre os cônjuges 

prevaleceria a vontade paterna. 

Ainda, o artigo 380 do mesmo código dá ao homem o exercício do pátrio 

poder permitindo tal exercício a mulher apenas na falta ou impedimento do marido. 

Segue as discriminações do diploma no artigo 385 que dá ao pai a administração 

dos bens do filho e à mãe, somente na falta do cônjuge varão. 

Evidentemente a discriminação do código civil culminou com o artigo 240 

que definitivamente colocou a mulher em situação hierárquica completamente 

inferior ao homem quando dizia: “A mulher assume, pelo casamento, com os 

apelidos do marido, a condição de sua companheira, consorte e auxiliar nos 

encargos da família”. 

                                            

6 Miranda, Maria Bernadete. Evolução histórica da situação jurídica da mulher. Brasil. 
2011. Disponível em: <http://www.mundovestibular.com.br/articles/2772/1/EVOLUCAO-HISTORICA-
DA-MULHER-NA-LEGISLACAO-CIVIL/Paacutegina1.html>. Acesso em: 19 Jan. 2017, ás 20:47. 

http://www.mundovestibular.com.br/articles/2772/1/EVOLUCAO-HISTORICA-DA-MULHER-NA-LEGISLACAO-CIVIL/Paacutegina1.html%3e.%20Acesso
http://www.mundovestibular.com.br/articles/2772/1/EVOLUCAO-HISTORICA-DA-MULHER-NA-LEGISLACAO-CIVIL/Paacutegina1.html%3e.%20Acesso
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Observa-se, ainda, o artigo 242 da Lei nº 3.071/1916 que restringia a 

pratica de determinados atos da mulher sem a autorização do marido:  

Código Civil /16 - Lei nº 3.071 de 01 de Janeiro de 1916 

Art. 242. A mulher não pode, sem autorização do marido: 

I - praticar os atos que este não poderia sem o consentimento da mulher 

II - alienar ou gravar de ônus real os imóveis de seu domínio particular, 

qualquer que seja o regime dos bens 

III - alienar os seus direitos reais sobre imóveis de outrem; 

IV -Aceitar ou repudiar herança ou legado. 

V -Aceitar tutela, curatela ou outro múnus público. 

VI - Litigar em juízo civil ou comercial, a não ser nos casos indicados no 

arts. 248 e 251 desse mesmo código. (BRASIL, Código Civil 1916) 

Muitas foram as modificações na estrutura familiar, tomando por base a 

família do século passado e suas transformações, até chegar ao modelo da família 

atual. A família era estruturada num regime patriarcal onde mulher e filhos deviam 

inteira submissão ao pai. Os filhos eram educados por mulheres com ideias pré 

concebidas que por sua vez lhes eram impostas pela geração anterior e assim 

sucessivamente.  

A família subjugada, sem direito a ideias e vontades próprias, era a forma 

de manter o equilíbrio social da época que era voltado para a manutenção do 

patrimônio e a permanência desta no núcleo familiar formando cidadãos cuja 

consciência era atrelada aos mesmos valores de seus ancestrais. Como relatado, 

essa origem de opressão a mulher seguido pela subordinação evidenciam 

arquétipos construídos, que serão citados ao longo da presente pesquisa cientifica. 

A Constituição Federal de 1988, responsável pela maior reforma já 

ocorrida no Direito de Família; ao estabelecer a igualdade de todos perante a lei 

(garantida no artigo 5º), pela primeira vez reconhece igualdade entre homens e 

mulheres, em direitos e obrigações (inciso I do artigo 5º). Nossa Carta Magna afirma, 
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de forma justa, que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 

exercidos igualmente pelo homem e pela mulher (§ 5º do art. 226). Outro grande 

avanço foi o reconhecimento como entidade familiar não só a família constituída pelo 

casamento, mas a união estável entre o homem e a mulher e a comunidade formada 

por qualquer dos pais e seus descendentes. (BRASIL, Constituição Federal 1988) 

O Código Civil de 2002 reafirmou o preceito constitucional de que o 

casamento é baseado na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Nesse 

sentido, ambos são responsáveis pelos encargos da família e os cônjuges 

separados devem contribuir para a manutenção dos filhos na proporção de seus 

recursos financeiros. 

A evolução da legislação quanto aos direitos da mulher nas três últimas 

décadas foi substancial, mas não foi suficiente para garantir a efetiva igualdade de 

gênero. Não apenas no âmbito familiar, a mulher ainda luta por direitos básicos, 

como por exemplo, ganhar a mesma remuneração recebida pelos homens, ocupar 

cargos de direção em igualdade de condições com os homens, não sofrer assédio 

sexual e assédio moral no seu ambiente de trabalho, não sofrer assédio na rua, etc. 

Infelizmente, as transformações jurídicas não são suficientes para 

assegurar a igualdade social, política e econômica entre homens e mulheres. 

 “Hoje, a maioria dos direitos são garantidos por diversos instrumentos 

legais, porém, as mulheres brasileiras continuam sendo discriminadas, 

violentadas – psicologicamente e fisicamente – menosprezadas e 

inferiorizadas.”7 (Lívia Magalhaes, 2016).  

Neste contexto, cabe a cada mulher a responsabilidade pela efetividade 

da igualdade, mediante a destruição definitiva da cultura machista e renovação da 

estrutura social, conferindo à mulher a sua devida posição: exatamente igual à que 

homem ocupa.  

                                            

7 MAGALHAES, Lívia. De incapaz a livre: A evolução dos direitos da mulher na 
família. AzMina :12/04/2016. Disponível em: http://azmina.com.br/2016/04/entenda-quais-sao-os-
direitos-da-mulher-dentro-da-familia/ >. Acesso em: 13 Nov. 2016, ás 20:50. 

http://azmina.com.br/2016/04/entenda-quais-sao-os-direitos-da-mulher-dentro-da-familia/
http://azmina.com.br/2016/04/entenda-quais-sao-os-direitos-da-mulher-dentro-da-familia/
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3 MUDANÇA SOCIAL E DIREITOS CONQUISTADOS 

Como lembra Garcia, por volta da década de 40:  

“O feminismo dá seus primeiros passos, e com isso começa a pensar na 

possibilidade de um futuro diferente daquele que lhe reservaram 

culturalmente e historicamente. As mulheres já vinham em um processo, 

lento e gradual de conquistas sociais, econômicas e jurídicas, mas é a partir 

de então que se intensificam as discussões e lutas pela superação da 

situação das mulheres”. 8 (Garcia, 2009) 

Se comparados a milênios de inferiorização, submissão e desqualificação, 

os avanços conquistados, arduamente, nas últimas décadas são pequenos, mas 

fundamentais para a consolidação do processo histórico e cultural da mulher ao lado 

do homem com as mesmas possibilidades de ser na sociedade. 

A mulher se depara ainda, hoje com esta contradição: por um lado, uma 

herança histórica que a limitou a ser mãe, esposa; por outro, a possibilidade de 

escolher seu futuro e se fazer sujeito de sua história, bem como da humanidade, em 

pé de igualdade com o sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

                                            

8 GARCIA, Lucelene. A mulher e a evolução dos seus direitos. JusBrasil, 2009. Disponível em: 

<https://espaco-vital.jusbrasil.com.br/noticias/1944790/a-mulher-e-a-evolucao-dos-seus-direitos> 

Acesso em: 27 Maio 2017, ás 22:11. 

 

https://espaco-vital.jusbrasil.com.br/noticias/1944790/a-mulher-e-a-evolucao-dos-seus-direitos
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3.1 A Conquista Do Voto 

A discussão sobre o voto feminino no Brasil chegou ao Congresso 

Nacional pela primeira vez em 1891. Influenciados pelo movimento das norte 

americanas e inglesas, alguns deputados propuseram estender o direito de voto às 

mulheres que possuíssem diploma de curso superior e não estivessem sob a 

custódia do pai. O resultado foi desastroso: os congressistas consideraram a 

emenda “anárquica9”. Entre seus argumentos: a inferioridade da mulher e o perigo 

de dissolução da família. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

O movimento decisivo para a conquista do voto pelas brasileiras chegou 

na bagagem da bióloga Bertha Lutz11, que voltava de uma temporada de estudos em 

Paris, em 1919. De lá, Bertha trouxe os ideais sufragistas e não tardou para 

organizá-los por aqui: aliando-se à militante anarquista Maria Lacerda de Moura, 

                                            

9 Substantivo feminino. Relativo à anarquia enquanto ordem social; estado de um povo 
que, de fato ou virtualmente, não tem mais governo. Dicionário Informal.  

10 Anexo A. 

11 Bertha Maria Julia Lutz; foi uma bióloga brasileira. Foi uma das figuras mais 
significativas do feminismo no Brasil do século xx. 

 
Figura. Direito ao Voto por UDP Centro Universitário. Fonte: 

<http://blog.udf.edu.br/?p=1639>. Acesso em: 20 Abril 2017, ás 23:56. 
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Bertha fundou a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, que, em 1922, 

passou a se chamar Federação pelo Progresso Feminino. Esse foi um período de 

intenso intercâmbio entre as sufragistas inglesas, americanas e brasileiras.  

 

 

 

 

 

“Intermediadas por Bertha Lutz, elas tinham muita comunicação entre si. 

As americanas vinham apoiar a luta das brasileiras e vice-versa”, (BLAY, Eva. 1922). 

Em 1927, o Rio Grande do Norte incluiu em sua Constituição um artigo permitindo o 

voto feminino, que fez a mobilização se intensificar ainda mais. Mas esse direito foi 

estendido para todo o país somente em 1932, com um decreto-lei aprovado pelo 

então presidente Getúlio Vargas. 

Foi o fim de uma guerra de séculos, vencida lentamente, passo a passo. 

Para chegarem à vitória, as mulheres usaram estratégias que pediam uma astúcia 

fora do controle das regras masculinas. E é exatamente assim que elas costumam 

conseguir deles tudo o que querem – em todas as esferas da vida. 

 

3.2 A Legislação Do Defloramento 

Deflorar significa “tirar a flor”. Esse termo foi criado pela legislação ainda 

no Código Penal de 1830, mas tornou-se crime previsto com esta nomenclatura no 

Código Penal de 1890. É definido pelo Artigo 267 como crime contra a segurança da 

honra e honestidade das famílias e do ultraje12 ao pudor público.  

                                            

12 Substantivo masculino. Ofensa muito grave; afronta, desacato. 

LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998. 

Art. 1. A soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos 
termos da lei, mediante: 

I - plebiscito; 

II - referendo; 

III - iniciativa popular. (BRASIL, Constituição Federal,1988) 

 

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são: 

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.709-1998?OpenDocument
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Na consolidação das Leis Penais de 1932, o assunto ainda aparece 

como: “Deflorar mulher de menor idade, empregando sedução, engano ou fraude” 

(BRASIL, Código Civil, 1932). 

O período analisado pela historiadora foi escolhido justamente porque em 

1932 houve a adoção da Consolidação das Leis Penais e em 1942 o crime de 

defloramento foi substituído, na legislação do Código Penal de 1940, pelo crime de 

sedução, onde a defesa da honra passava a ser direito das jovens entre 14 e 18 

anos. Era, então, um crime contra os costumes e só deixou de ser punido a partir de 

uma lei complementar de 2004. 

Casos de mulheres menores de 16 anos que perderam a virgindade, 

mesmo sem o uso da violência, não foram analisados porque este tipo de crime já 

era considerado automaticamente como estupro presumido. Já as mulheres com 

mais de 21 anos não tinham mais o direito de reparo da honra, porque eram vistas 

como capazes de se defender. 

O Código Civil de 1916 também é marcante nesta área porque 

regulamenta a condição feminina: a anulação do matrimônio, por exemplo, poderia 

acontecer se o marido casasse com uma mulher deflorada sem saber disso. 

A mulher, quando menor de idade ou após o casamento, era considerada 

pelo Código Civil 1916 como incapaz e o marido possuía o pátrio poder dela. “Para 

poder trabalhar, ela deveria ter uma autorização escrita do marido” (CARLA DE 

MARCH, Katy). As convenções sociais também interferiam a ponto de não 

considerar de bom tom as mulheres honestas saírem desacompanhadas do marido 

nos espaços públicos. 

 

3.3 Licença Maternidade 

A licença-maternidade, ou salário-maternidade, é um benefício garantido 

na Constituição de 1988 para todas as mulheres que sejam contribuintes da 
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Previdência Social (INSS). Através desse benefício, as mulheres podem se ausentar 

do trabalho, sem perdas salariais, por no mínimo 120 dias. 

O benefício é concedido nos casos em que a mulher gera e dá à luz a um 

bebê e também quando adota uma criança. A licença-maternidade ou o período de 

ausência não são estendidos em caso de nascimento de gêmeos. 

A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 dias 

(com prerrogativa de até mais 60 dias), sem prejuízo do emprego e do salário. O 

salário-maternidade é devido à segurada da previdência social, durante cento e vinte 

dias, com início vinte e oito dias antes e término noventa e um dias depois do parto, 

podendo ser prorrogado.  

O salário-maternidade para a segurada empregada consiste numa renda 

mensal igual à sua remuneração integral. A empregada deve, mediante atestado 

médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, 

que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e a ocorrência deste. Em caso de 

parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 dias previstos na lei. 

 Lei nº 10.421, de 15 de abril de 2002.13 

Art. 1o O art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 
(cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário. 

 

Essa conquista da licença a maternidade também se dá a mulheres que 

decidirem optar pelo caminho da adoção de crianças, segundo as designações 

previstas em lei. 

Código Civil- Lei nº 10.421, de 15 de abril de 2002 

                                            

13 BRASIL. Lei nº 10.421, de 15 de abril  de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10421.htm >. Acesso em: 23 Maio 2017, ás 00:19. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.421-2002?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art392
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.421-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.421-2002?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10421.htm
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Art. 2o A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte 
dispositivo: 

Art. 392-A. § 1o No caso de adoção ou guarda judicial de criança até 1 (um) 
ano de idade, o período de licença será de 120 (cento e vinte) dias. 

§ 2o No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 (um) ano 
até 4 (quatro) anos de idade, o período de licença será de 60 (sessenta) 
dias. 

§ 3o No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 (quatro) 
anos até 8 (oito) anos de idade, o período de licença será de 30 (trinta) dias. 

§ 4o A licença-maternidade só será concedida mediante apresentação do 

termo judicial de guarda à adotante ou guardiã. 

 

3.4 Lei do Feminicídio  

A Lei do Feminicídio foi sancionada no Brasil em março de 2015 pela 

Presidente da República como um gesto oficial de demonstração da importância da 

luta pela igualdade de gêneros e da intolerância da lei para crimes baseados em 

sexo. 

É conceituado como um crime de assassinato de uma mulher cuja 

motivação envolve o fato biológico feminino. O que não quer dizer que 

absolutamente todos óbitos de mulher assassinadas são enquadradas nesta lei. 

Algumas vezes, se expressa na forma do assassinato, onde os corpos das vítimas 

apresentavam sinais mutilação ou ataques genitais. Outras vezes, o feminicído 

indica-se apenas na motivação, como a escolha de uma mulher para ser morta ou 

no fato do comportamento de determinada mulher ser a justificativa encontrada pelo 

assassino para realizar a ação. O feminicídio qualifica o crime, ou seja, torna-o mais 

grave. Por ser um atentado direto a um gênero ou a um crime de misoginia14 

comparável, por exemplo, a crimes de extermínio, com motivação baseada em uma 

característica alheia aos atos da vítima. Com o advento da Lei 13.104 o art. 121, § 

2º do Código Penal passou a ter o inciso VI que trata do Feminicídio. 

                                            

14 Misoginia. Ódio ou aversão às mulheres. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art392a
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Código Penal/40 - LEI Nº 13.104, DE 9 DE MARÇO DE 2015.15 

O art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 

Penal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

[...] 

Feminicídio: 

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: 

§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o 

crime envolve: 

I - violência doméstica e familiar; 

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher 

 

 

Aumento de pena 

§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o 

crime for praticado: 

I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; 

II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos 

ou com deficiência; 

III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.” (NR) 

 

                                            

15 BRASIL, lei nº 13.104, de 9 de março de 2015. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/lei/L13104.htm. Acesso em:  07 Jan 2017, 
ás 15:34. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.104-2015?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121§2vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121§2a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121§7
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.104-2015?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/lei/L13104.htm


24 

 

Contra a ardilosa prática do feminicídio a Coordenadoria da Mulher em 

Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São 

Paulo – (COMESP) teve a iniciativa de reunir todas as informações referentes aos 

serviços voltados a mulheres vítimas de violência doméstica oferecidos pelos 

integrantes dessa Campanha, Governo Estadual, Assembleia Legislativa, Prefeitura 

Municipal, Ministério Público do Estado de São Paulo, Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo, 

disponibilizando-as, em um único local, democratizando, assim, a informação e o 

acesso aos cidadãos. 16  

Figura. Ilustração digitalizada. (Cartaz COMESP,2017). 17 

                                            

16 COMESP. Apresentação. Tribunal Da Justiça Do Estado De São Paulo. Disponível 
em: <http://www.tjsp.jus.br/Comesp> Acesso em 20 Abril 2017, ás 18:10. 

17 Anexo B. 

http://www.tjsp.jus.br/Comesp
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3.4.1 Feminicídio Íntimo 

Estudos mostram que a violência doméstica e familiar são ainda as altas 

taxas de mortes violentas de mulheres. Dos 4.762 assassinatos de mulheres 

registrados em 2013 no Brasil, 50,3% foram cometidos por familiares, sendo que em 

33,2% destes casos, o crime foi praticado pelo parceiro ou ex. O estudo aponta 

ainda que a residência da vítima como local do assassinato aparece em 27,1% dos 

casos, o que indica que a casa é um local de alto risco de homicídio para as 

mulheres. 

O feminicídio íntimo é um contínuo de violência. Antes de ser 

assassinada a mulher já passou por todo o ciclo de violência, na maior parte 

das vezes, e já vinha sofrendo muito tempo antes. A maioria dos crimes 

ocorre quando a mulher quer deixar o relacionamento e o homem não 

aceita a sua não subserviência. Este é um problema muito sério. 18  

(RAMOS, Adriana) 

 

O Ipea19 estima que, entre 2009 e 2011, o Brasil registrou 16,9 mil 

feminicídios, ou seja, “mortes de mulheres por conflito de gênero”, especialmente em 

casos de agressão perpetrada por parceiros íntimos. Esse número indica uma taxa 

de 5,8 casos para cada grupo de 100 mil mulheres. Realizada com dados do SIM - 

Sistema de Informações sobre Mortalidade ,do Ministério da Saúde, a pesquisa 

inova em relação a estudos anteriores por incorporar duas etapas de correção, 

visando minimizar a subestimação dos feminicídios.20 

 

                                            

18 RAMOS, Adriana. Feminicídio Íntimo. Dossiê Violência Contra Mulheres Disponível 

em: <http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/violencias/feminicidio/> Acesso em: 28 Abril 

2017, ás 23:50. 

19 IPEA: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 

20 IPEA, Dados inéditos sobre violência contra a mulher. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=19873&catid=10&Item
id=9>. Acesso em: 23 Maio 2017, ás 12:50. 

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/violencias/feminicidio/
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4 ARQUÉTIPOS  

O conceito da palavra “arquétipo” vem do grego “ARCHÉ”: principal ou 

princípio e “TIPÓS”: impressão, marca. É o primeiro modelo ou imagem de alguma 

coisa, antigas impressões sobre algo. 

No dicionário Priberam21 da Língua Portuguesa encontra-se a seguinte 

definição para arquétipo: 

 

 

 

 

 

Em sociedade contemporânea, vê-se que os arquétipos ainda residem e 

resistem, isso se comprova com exemplos do cotidiano, de forma que muitas das 

vezes nem se é percebido. 

Veja-se as seguintes situações hipotéticas:   

Há uma pessoa dirigindo em uma cidade e outro motorista, posicionado 

em frente a ela, dá uma freada brusca para entrar a direita da pista. Sem perceber, 

essa pessoa supõe que aquele motorista, que tomou uma atitude irresponsável no 

trânsito, seja mulher.  

E se uma mulher que não realize as tarefas domésticas seja obrigada a 

ouvir sempre: “Você não sabe cozinhar? Assim não vai conseguir casar nunca, tem 

que ser prendada”. O que são estes atos na vida do brasileiro?  De onde surgiram 

tais suposições ou automaticidades quando se trata da mulher?  Quem criou duas 

                                            

21 PRIBERAM, Dicionário. ARQUÉTIPOS. Disponível em:   
<https://www.priberam.pt/dlpo/ARQU%C3%89TIPOS > Acesso em: 05 Nov. 2016, ás 23:00. 

ar·qué·ti·po substantivo masculino 

1. Modelo pelo qual se faz uma obra material ou intelectual.  
 

2. [Filosofia]  Modelo ideal, inteligível, do qual se copiou toda a coisa sensív
el. 

 
3. [Psicologia]  Na estrutura de Jung, estrutura universal proveniente do inco
nsciente coletivo que aparece nos mitos, nos contos e em todas as produçõe
s imaginárias do indivíduo. 

 

https://www.priberam.pt/dlpo/ARQU%C3%89TIPOS
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categorias de seres humanos onde um tem tratamento inferiorizado ou diferente em 

tantos aspectos diante do outro?  

Sobre esse prisma são evidenciados arquétipos impostos a figura 

feminina, são criados papéis sociais atribuídos às diferentes categorias de sexo, 

fomentando assim a presença do machismo. 

 

4.1 Complexo De Cinderela 

O Complexo de Cinderela (ou síndrome) foi estudado pela pesquisadora 

Colette Dowling.22 Ela lançou um livro cujo título é “Complexo de Cinderela: O medo 

que as mulheres têm da independência”. Brevemente, pode-se dizer que ele trata 

do desejo inconsciente das mulheres de serem protegidas ou cuidadas a todo 

momento, deixando de lado seu próprio gosto ou atividades. Isso pode ser devido à 

criação ou à pressão social ou religiosa. Na realidade, esta síndrome surge do medo 

de ser independente. 

No complexo de Cinderela as mulheres deixam de fazer o melhor por elas 

mesmas, por acreditar que algo venha de fora e transforme suas vidas. Pode-se 

dizer que é a dependência psicológica que a mulher vivencia, juntamente com o 

desejo de ser cuidada por alguém. 

  

Medo e ansiedade falam mais alto, ao mesmo tempo em que é limitada 

por um conjunto de outras atitudes, não permitindo que vivencie e usufrua de todo o 

potencial que possui. O complexo passa a ideia de que a mulher não precisa dela 

mesma, mas sim dos outros.  

A dependência ameaça a autonomia, não permite que ocorra a 

progressão e reduz a capacidade. 

                                            

22  Colette Dowling (1938); é uma escritora americana mais conhecida por seu livro 
1981 “O Complexo de Cinderela”. 

 

http://amenteemaravilhosa.com.br/dez-estrategias-educar-pessoas-independentes/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Cinderella_Complex
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A tese deste livro é a de que a dependência psicológica - o desejo 

inconsciente dos cuidados de outrem - é a força motriz que ainda mantém 

as mulheres agrilhoadas. Denominei-a "Complexo de Cinderela": uma rede 

de atitudes e temores profundamente reprimidos que retém as mulheres 

numa espécie de penumbra e impede-as de utilizarem plenamente seus 

intelectos e criatividade. Como Cinderela, as mulheres de hoje ainda 

esperam por algo externo que venha transformar suas vidas23. (OLIVEIRA 

,Marcele,2016) 

Para vencer o complexo de Cinderela é preciso que a mulher identifique o 

efeito negativo das suas decisões. Ela precisa saber também se não é o caso de 

estar com medo de experimentar algo novo e por isso se comporta de modo a 

inferiorizar-se. Saber reconhecer o quanto se está contribuindo para a dependência 

e para a fraqueza, poderá ser crucial para o crescimento. Quando ocorre a 

conscientização a possibilidade de mudar está aberta. Sendo assim, quando uma 

pessoa reprime algo que não deveria; acaba gastando mais energia para se conter, 

que poderia ser mais bem direcionada para a realização de atitudes mais positivas. 

 

A mulher vence o complexo de Cinderela quando não precisa se apegar a 

fantasias grandiosas, porque ela sabe do que é capaz de fazer no presente para 

viver bem e quando não precisa mais manipular o ambiente para ganhar proteção, 

pois ela mesma se mantem. A mulher vence o complexo de Cinderela - quando 

passa a utilizar o seu potencial para ser independente no que quer SER. 

4.2 Criação Masculina  

Todos somos vítimas do machismo. O comportamento machista não é 

exclusividade masculina. Há homens machistas, mulheres machistas, músicas 

machistas, livros machistas, doutrinas machistas. Da mesma forma, o feminismo não 

é uma luta apenas das mulheres. O feminismo, não é o contrário de machismo, mas 

é a luta por igualdade entre homens e mulheres. O que interessa a todos. 

                                            

23 OLIVEIRA, Marcele. Resenha –Complexo De Cinderela. Blog: Alimentando Sua Alma, 
2016. Disponível em: < http://alimentandosuaalmas2.blogspot.com.br/2016/02/resenha-complexo-de-
cinderela.html> Acesso em: 20 Nov 2016, a 01:09. 

http://alimentandosuaalmas2.blogspot.com.br/2016/02/resenha-complexo-de-cinderela.html
http://alimentandosuaalmas2.blogspot.com.br/2016/02/resenha-complexo-de-cinderela.html
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A educação machista mata, fere, humilha e reprime mulheres todos os 

dias, em todos os cantos do mundo. E não são só as mulheres que são vítimas do 

machismo. Obviamente não se esta comparando dores, nem nivelando os potenciais 

das agressões pois não há possibilidades. As maiores vítimas oprimidas pelo 

machismo sempre serão as mulheres. Mas veja-se como isto afeta de alguma forma 

a ambos gêneros. 

Começa muito cedo. O antiquado “menino não chora” ainda circula por 

nós. Por vezes ele se traveste de “vai ficar chorando que nem uma menina?”. O 

machismo tenta enfiar as lágrimas de volta nos olhos dos meninos, que já crescem 

com duas ideias erradas: a de que eles não podem ter fragilidades e a de que toda 

menina é frágil por natureza. 

Depois os meninos são tolhidos nos brinquedos. Uma menina jogando 

bola ou brincando de carrinho pode até ser aceita (embora o mundo prefira vê-la 

com uma cozinha de plástico cor de rosa). Mas um menino com uma Barbie jamais 

passará ileso. Um menino que queira brincar de ser pai de uma boneca será motivo 

de preocupação. Um menino com um bambolê. Um menino que se divirta penteando 

cabelos. 

Mais tarde são os cursos universitários: nutrição? Enfermagem? 

Psicologia? Pedagogia? Design de interiores? Gastronomia? O machismo está 

pronto para mandá-los para a engenharia, para o direito e para administração de 

empresas.  

Nas profissões não é diferente. Um amigo que estuda em Barcelona é 

excelente com crianças, pensou em se oferecer para cuidar de algumas. Mas quem 

aceitará “um” baby-sitter? Será um pedófilo? Um pervertido? Além disso, misturam-

se conceitos, associando profissões a orientação sexual e, de repente, o simples 

fato de um homem gostar de cortar cabelos ou desenhar roupas já torna-o gay aos 

olhos do machismo.  

O machismo convence o mundo de que um homem deve sentir-se vexado 

por ganhar menos que sua mulher. Convence o mundo de que um homem que abra 

mão da carreira para cuidar dos filhos é um fracassado disfarçando sua 
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incompetência profissional. Convence-nos de que o homem, sexualmente, deve 

funcionar como uma máquina que nunca poderá ter falha alguma, seja no porte, na 

performance ou na vida útil. Que o homem precisa dirigir bem, manobrar com 

facilidade, saber trocar pneu, desentupir ralo e trocar resistência de chuveiro. Que o 

homem não deve usar antirrugas, nem corretivo para acne e olheiras, nem filtro 

solar. Que o homem não deve ter medo de barata, de escuro, de altura, de ficar 

solteiro, de não poder ter filhos, de se aposentar e sentir-se inútil.  

Há uma indagação importante, cavalheirismo é machismo? Há algumas 

décadas atrás homens eram criados para serem cavalheiros, atualmente existem 

homens que ainda aderem a esta ideologia e com a grandiosa evolução do 

pensamento feminino muita das vezes os mesmos ficam confusos sem saber o que 

fazer pois dizem estarem sendo apenas gentis, enquanto algumas mulheres se 

sentem ofendidas. 

O fato é que existem muitos tipos de mulheres as que valorizam a cultura 

do cavalheirismo e outras que se sentem lesadas de alguma forma quando um 

homem revela atos cavalheiros. As mulheres que não concordam com essa 

educação cavalheiresca dizem que o homem cavalheiro e o machista andam 

paralelamente juntos. Reflita-se em uma determinada situação: onde um homem 

abre a porta do carro para que a mulher possa entrar, será que o mesmo faria por 

um idoso, um amigo ou qualquer outra pessoa que não fosse uma mulher? Essa 

situação parcialmente corriqueira se assemelha fortemente com aquela velha 

historia do “sexo frágil” onde a mulher tem de ser protegida, não se entrando em 

contradição, mas, observando-se todos os lados de uma mesma moeda.   
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5 MACHISMO 

Ao expor uma parte da história do Estado brasileiro, foi possível visualizar as etapas 

percorridas pelo Direito e pela sociedade, no que se refere aos direitos das 

mulheres, demonstrando que apesar de certas conquistas angariadas no campo 

jurídico, a estrutura da família seguiu praticamente inalterada até o advento da 

Constituição de 1988. 

Fica claro que geralmente o conceito de machismo está mais ligado aos 

atos, atitudes e práticas; misoginia, feminicídio, violência contra a mulher, grosserias, 

preconceitos diversos, assédio sexual e moral, ditos populares, piadas infames, 

diferenças salariais, sistema patriarcal, sistema patrilinear e repressão de origem 

religiosa – ainda que algumas dessas expressões e manifestações sejam 

atualmente veladas – são alguns exemplos “clássicos” do que o sexismo como 

manifestação aberta e amparada pelo contexto social causou e causa diariamente 

às mulheres – não somente às mulheres, pois os demais lesados pelo machismo 

sempre apresentam semelhanças ou “similaridades” ao ser feminino, ou apenas são 

diferentes do que tido como regra pela ótica machista. Essas crenças articulam-se 

com diversas instituições que direta ou indiretamente se beneficiam da condição 

atual de inconsciência – total ou parcial – feminina de si mesma e do real contexto 

social onde ela própria coexiste. 

 

Figura. Fonte: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-cultura-do-estupro>. Acesso 

em: 21 abril 2017, ás 14:38. 24
 

                                            

24 Anexo C. 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-cultura-do-estupro
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5.1 Misoginia 

Misoginia é a repulsa, desprezo ou ódio contra às mulheres. Esta forma 

de aversão mórbida e patológica ao sexo feminino está diretamente relacionada com 

a violência que é praticada contra a mulher. 

Etimologicamente, a palavra "misoginia" surgiu a partir do grego 

misogynia, ou seja, a união das partículas miseó, que significa "ódio", e gyné, que se 

traduz para "mulher". Um indivíduo que pratica a misoginia é considerado misógino. 

O antônimo de misoginia é conhecido por filoginia, que é o amor, afeto, apreço e 

respeito pelo sexo feminino.  

A misoginia é a principal responsável por grande parte dos assassinatos 

de mulheres, também conhecido por feminicídio, que configura-se como formas de 

agressões físicas e psicológicas, mutilações, abusos sexuais, torturas, 

perseguições, entre outras violências relacionadas ao gênero. 

A cultura popular do machismo está intrinsecamente presente em quase 

todas as sociedades humanas há séculos. O conceito da superioridade de gênero, 

instituído pelo patriarcado ao longo dos anos, e o sexismo25 ajudam a alimentar a 

ideia da desvalorização e preconceito contra às mulheres. 

Na contemporaneidade, mesmo após várias conquistas, as mulheres 

continuam enfrentando inúmeros desafios e barreiras preconceituosas impostas por 

uma sociedade historicamente machista. 

5.2 Cultura De Estupro  

"Uma rosa, por qualquer outro nome, teria o aroma igualmente 

doce”26.  Trecho de Romeu e Julieta, a peça famosa de William Shakespeare. 

                                            

25  Substantivo masculino. Atitude de discriminação fundamentada no sexo. 

26 Este trecho de Romeu e Julieta, a peça famosa de William Shakespeare, é 

frequentemente referenciado em artigos e debates sobre o peso e a volatilidade da linguagem. 
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Na cena em que esta fala se dá, Julieta – uma Capuleto – argumenta que 

não importa que Romeu seja um Montéquio, pois o amor que sente é pelo rapaz, e 

não por seu nome. A beleza da citação é o que ela implica: os nomes que damos às 

coisas não necessariamente afetam o que as coisas realmente são.  

“Estupro27, por qualquer outro nome, seria uma ação igualmente violenta.” 

Seria. Mas, ao contrário das rosas – que se reconhece como rosas, por isso chama-

se de rosas –, reluta-se em reconhecer quando um estupro é estupro para poder 

então chamá-lo de estupro. 

Estupro é a prática não consensual do sexo, imposta por violência ou 

ameaça de qualquer natureza. Qualquer forma de prática sexual sem consentimento 

de uma das partes, envolvendo ou não penetração, configura estupro. 

Consentimento é um conceito-chave para compreender-se e admitir-se que existe 

uma diferença entre sexo e estupro. Sexo é consensual, e se for adiante sem 

consentimento, deixa de ser sexo e passa a ser estupro.  

O ato sexual praticado sem consentimento não é sexo: é violência. É 

estupro. Não pode ser tão difícil concordar a este respeito. Se quando um não quer 

dois não brigam, quando um não quer dois não transam. Isso não é complicado de 

entender. Ainda que a prática vitime homens e mulheres, historicamente as 

mulheres são as mais atingidas. A permanência deste padrão é garantida pelo que 

se chamar de cultura do estupro.  

A violência contra a mulher é concreta, sistemática e balizada por 

números reais e dados científicos que são publicados por organizações competentes 

e sérias. O feminismo se ocupa, dentre outras coisas, de revelar esta violência com 

o intuito de reduzi-la – de extingui-la.  

                                            

27 Estupro; substantivo masculino; crime que consiste no constrangimento a relações 

sexuais por meio de violência; violação. 
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Figura. Fonte: <http://jornalmulier.com.br/wp-content/uploads/2015/03/Viol%C3%AAncia.jpg>. 
Acesso em : 24 Maio 2017, 13:18. 

A cultura do estupro é a cultura que normaliza a violência sexual. As 

pessoas não são ensinadas a não estuprar, mas sim ensinadas a não serem 

estupradas.  

Torna-se mais fácil acreditar em narrativas de uma suposta malícia 

inerente às mulheres do que lidar com o fato de que homens cometem um 

estupro. A cultura do estupro é visível nas imagens publicitárias que objetificam o 

corpo da mulher.  

A revista feminina Marie Claire em Julho de 2016, renovou ao criar um 

projeto cujo nome era “33 Estupros” (alusão ao número de agressores que 

molestaram uma menor no estado do Rio De Janeiro). Sendo primeira a investir em 

depoimentos em primeira sobre vítimas de violência sexual. Suas leitoras mandavam 

seus relatos pessoais sobre as violências sofridas que durante 33 dias foram 

publicados no site da revista.  

Nesta pesquisa será citado abaixo um dos pequenos depoimentos 

publicados. Está é Janaina (nome fictício), 28 anos e estudante de pedagogia. 

Eu tinha 8 anos e fui à casa de uma amiga para brincar com ela. O pai dela 

pediu que ela fosse comprar uma esponja nova e fiquei só com ele. 
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Enquanto eu lavava a louça, ele beijou meu pescoço e desceu minhas 

calças. Eu as subi. Ele desceu de novo, afastou minhas pernas e esfregou o 

pênis na minha vagina. Fiquei paralisada. (CLAIRE, Maria 33 estupros: 1 

relato por dia, São Paulo, n.304, p.17, Julho 2016). 

Este depoimento revela que em todas as etapas da vida, uma mulher está 

propensa a sofrer algum tipo de violência ou assédio sexual. Elas não se sentem 

seguras em qualquer local que seja, e todos os dias deve-se preocupar em lutar 

para que situações como essas não sejam mais corriqueiras, como no momento 

infelizmente está ocorrendo. 

A cultura do estupro é machista, e o machismo cria e mantém a cultura do 

estupro. É machismo partir do pressuposto de que o que uma mulher revela sobre 

estupro é invenção. É machismo duvidar das mulheres partindo do pressuposto de 

que uma declaração sobre estupro é falsa. Na cultura machista que sustenta a 

cultura do estupro, a voz das mulheres é tomada como dissimulação. Precisar 

explicar que qualquer ato sexual que acontece sem consentimento é estupro, ad 

infinitum28, é evidência da permanência da cultura do estupro. 

A cultura do estupro existe e é visível, e sexo sem consentimento é 

estupro. Como está escrito claramente no Art. 213 do código de processo penal. 

Estupro 

Art. 213.  Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 

conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 

libidinoso. 

§ 1o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima 

é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos: 

§ 2o Se da conduta resulta morte:  

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.” 

                                            

28 ad infinitum; locução adjetivo; que não tem fim ou limite. 
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É exaustivo disputar a realidade com quem não quer enxergá-la porque 

não é diretamente afetado por ela. Por isso é necessário revelar que existe, sim, 

uma cultura que normaliza o estupro e a violência contra as mulheres. Falar é uma 

ação, denunciar o machismo é uma ação, revelar a misoginia é uma ação.  
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6 RESISTÊNCIA FEMININA 

Apesar de Michel Temer e seus discursos machistas, de maneira geral, 

vive-se um momento histórico onde existem conquistas político-jurídicas que visam 

proteger a mulher contra a violência doméstica. E ao mesmo tempo, os desafios não 

cessam. Infelizmente, tais conquistas não se transformaram em hábito cultural. Não 

ocupa lugar na consciência coletiva da sociedade brasileira. Não tem intimidado os 

agressores. 

São recorrentes as notícias dos atos graves de agressão física, 

psicológica, emocional e sexual contra a mulher. E se estende para outros campos. 

Nota-se: é esse gênero que realiza as jornadas de trabalho mais extensas (casa, 

empresa, escola, faculdade; recordo a minha mãe) e ganhando menos. Quando se é 

negra, ou está grávida, ainda sofre preconceito pela condição. A sensualização 

machista do corpo feminino, utilizada pela mídia e pelas empresas, é outro vértice 

dessa agressão cultural, que coisifica a imagem da mulher. 

De fato é, observa-se um dilema. Se a ausência do hábito do respeito, 

bem como a falta do estímulo para tal hábito, para com a mulher continuar a 

permanecer, tanto a insensibilidade jurídica, quanto a indiferença social, irão 

incentivar novas afrontas aos seus corpos e, sobretudo, novas ignomínias as suas 

dignidades. E esse efeito se retroalimentará, porque incentivará mais indiferença e 

desrespeito, culminando em novas agressões. E assim se perpetra a Cultura 

Machista no Brasil e, se potencializa a Fragilidade de Segurança à Mulher em 

Contextos Misóginos. 

Já que se está contextualizando sobre a situação contemporânea de 

nossa sociedade e de ações que mulheres tem realizado como resistência a cultura 

machista, tem-se presenciado neste ano o projeto do Governo para uma nova 

reforma da previdência. Mas como será que essa reforma agrediria de alguma forma 

os direitos femininos? 

É o que Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo que luta contra a previdência, evidencia que essa reforma será ruim para 

todos, pior para as mulheres. Pois iguala a idade para aposentadoria entre os sexos, 



38 

 

num país onde a desigualdade de gênero sucumbe as mulheres à dupla jornada de 

trabalho e com o agravante de receberem salários menores que os dos homens, 

elas serão ainda mais penalizadas.  

 

 

Figura. adaptada pelo autor , (Panfleto ASSETJ, 2017). 29
 

 

6.1 Movimento Feminista 

Feminismo é um movimento social e político que tem como objetivo 

conquistar o acesso a direitos iguais entre homens e mulheres e que existe desde o 

século XIX.  

CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

                                            

29 Anexo D. 
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Art. 5º: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 

termos desta Constituição. (BRASIL, Constituição Federal, 1988) 

 

Pode-se dizer que as mulheres sempre tiveram sua participação limitada. 

Mas em alguns momentos e em algumas sociedades, já tiveram direitos mais 

parecidos aos dos homens. Isso aconteceu na idade média, por exemplo. O valor da 

mulher e a ideia de que ela não merecia os mesmos direitos veio, principalmente, 

com a evolução do capitalismo. 

Mas foi somente a partir do século 18 que começaram realmente a existir 

os movimentos feministas. A palavra feminismo, surgiu somente no final do século 

19, junto com o iluminismo e os ideais de “liberdade, fraternidade e igualdade” da 

revolução industrial. E o primeiro livro caracterizado como feminista foi publicado em 

1792, da escritora inglesa Mary Wollstonecraft,30 chamado “Em defesa dos direitos 

das mulheres”. O livro fala sobre a educação feminina. 

E foi durante a revolução industrial que o movimento tomou força, se 

unindo às causas trabalhistas. As mulheres passavam horas dentro das fábricas, 

trabalhando em condições precárias. O grande marco histórico do movimento 

feminista aconteceu durante as grandes greves de 1857 e 1911 em Nova York. As 

operárias de uma fábrica têxtil paralisaram suas atividades para conquistar melhores 

condições de trabalho, e foram reprimidas pela polícia. Até que em 25 de março de 

1911, um incêndio em uma das fábricas acabou com a morte de mais de 100 

mulheres, evento que acabou por dar origem ao Dia Internacional da Mulher, 

comemorado no dia 8 de março. 

Outro momento crucial foi a luta pelo direto ao voto, que aconteceu pelas 

sufragistas, em 1897. O movimento nasceu junto com a revolução industrial. A Nova 

Zelândia foi o primeiro país a reconhecer o direito de voto das mulheres, em 1893. 

                                            

30 Mary Wollstonecraft foi uma escritora inglesa do século XVIII, assim como filósofa e 
defensora dos direitos das mulheres. 
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No Reino Unido, o voto feminino foi aprovado em 1918. E entre os anos de 1914 e 

1939, 28 países também aprovaram o voto das mulheres. No Brasil, o as mulheres 

ganharam direito de comparecer às urnas no ano de 1932 e concretizado somente 

no ano 1933, na eleição para a Assembleia Constituinte. Porém, devido a ditadura 

de Getúlio Vargas, as mulheres só puderam votar em eleições no ano de 1946. 

Veja-se quatro exemplos (de muitos), de mulheres que mudaram, o rumo 

da história feminina no mundo. 

Simone de Beauvoir. É considerada a papisa do feminismo. Seu livro, “O 

segundo Sexo”, foi visto como um atentado ao pudor na época do lançamento, em 

1949. Só nos anos 60, as mulheres viram a real importância da obra, que criou as 

bases do feminismo e é tida como uma das 100 mais importantes do século 20. Está 

tudo ali: a forma como as tradições políticas e sociais justificam o patriarcado e a 

opressão masculina, como criaram a tese da inferiorização da mulher, os programas 

para a liberação feminina, o questionamento da instituição do casamento. 

Com o livro em punho, as mulheres mudaram o mundo. Além disso, a 

própria vida de Simone, que representava a quintessência da liberdade, inspirou 

milhões de jovens. Ela viveu uma das maiores histórias de amor de todos os tempos 

com Sartre, sem nunca morar com ele. Sem “O Segundo sexo” não existiria aborto, 

divórcio, nem mulheres ministras e presidentes. 

Emma Watson. É o ícone do feminismo contemporâneo, Embaixadora da 

boa vontade da ONU Mulheres, fez um discurso memorável no lançamento da 

campanha HeforShe, que pede a participação dos homens nas causas femininas. 

Criou um clube para ler clássicos feministas e obras de escritoras contemporâneas e 

espalhou 100 livros feministas no metrô de Londres, para incentivar a leitura. Fez até 

beatbox para um rap sobre a igualdade de gênero. E conseguiu dar um tom 

feminista à princesa do clássico A Bela e a Fera.  

Deborah Bloch. Feminista brasileira, atriz, mulher e mãe. Não teve medo 

de se posicionar sobre uma das questões mais polêmicas discutidas pelo feminismo: 

o aborto. "É hipócrita fingir que não existe porque não é legalizado, enquanto 
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mulheres morrem em decorrência de abortos malfeitos", disse, ao revelar que aos 20 

anos fez um aborto do qual não se arrepende. 

6.1.1 Feminismo Liberal  

Como poucos tem conhecimento o feminismo é um movimento subjetivo, 

cada adepto dele não importando se é mulher ou homem age e pensa de modos 

diferentes, mas nunca se dispersando do princípio base da luta, a igualdade jurídica 

e principalmente social de ambos os sexos. Sendo assim, cada um se encaixa ou 

não em um determinado tipo de feminismo. 

Segundo pesquisa de campo realizada no presente trabalho a grande 

maioria de nossa população que defende o movimento se considera feminista 

liberal, ou seja, se as mulheres quiserem seguir os padrões de beleza ou padrões 

sociais, tudo bem, se não quiser, tudo bem também, afinal, tem-se o poder a nós 

garantido nos direitos fundamentais de livre de escolha, como assegura a 

Constituição Federal/88:  

CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

Art. 5º:  IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e 

de comunicação, independentemente de censura ou licença; (BRASIL, 

Constituição Federal, 1988) 

Com todo esse liberalismo, acredita-se que o machismo é prejudicial tanto 

para mulheres quanto para os homens. Por tanto, a liberdade de escolha neste 

também é cedida aos homens, onde da mesma forma podem ser feministas.  

Um movimento muito famoso que surgiu a partir do Feminismo Liberal foi 

a ‘Marcha Das Vadias’ que transforma termos instituídos as mulheres inicialmente de 

forma pejorativa em uma espécie de empoderamento feminino. O que se diferencia 

totalmente á esse movimento liberal é o chamado “Feminismo Radical” e 

provavelmente por intermédio deste o movimento feminista em si seja tão criticado e 

ridicularizado.  
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Este é o que apoia revoluções e grossas transformações no sistema 

político e legal. Feministas radicais são engajadas em militância, principalmente em 

movimentos pró-aborto e homossexualismo. Na perspectiva deste tipo de feminismo, 

a igualdade só pode ser atingida estabelecendo novas legislações que cerquem as 

mulheres de proteção e privilégios, para compensá-las pelas alegadas injustiças 

passadas e presentes às quais foram e, segundo as ativistas desta corrente, ainda 

são submetidas enquanto classe. 

É importante ressaltar que existem pessoas que são a favor da 

igualdades de direitos e deveres entre ambos os sexos, porém não querem ser 

tachadas como feministas. Existe algo negativo em ser chamada de feminista, afinal 

porque não querer este rotulo sendo que concorda completamente com ele? Será 

pelo fato que a sociedade ridiculariza pessoas que se dizem feministas?  

 “Eu era uma das que falava: ‘Ai que saco essa história de feminismo. 

Não precisamos disso, já conseguimos tudo’. Só fui perceber que o feminismo é 

essencial quando soube dessa atrocidade que aconteceu no Rio (o estupro coletivo 

de uma menina de 16 anos). Tenho uma irmã da mesma idade. Fiquei revoltada, 

chorei e comecei a postar sobre isso nas redes sócias. Quando li ao comentários na 

internet, culpando a vítima, percebi o quanto precisamos evoluir”. (CLAIRE, Maria. 

Feminismo 3.3, Cléo Pires, São Paulo, n.304, p.55, Julho, 2016). 

 

6.2 Sistema Carcerário Feminino 

A presença da mulher no sistema penitenciário. O crescimento do número 

de mulheres cumprindo pena se deve a diversos fatores; sociológicos e econômicos, 

mas, creio que, principalmente, ao tráfico de drogas. 

A realidade penitenciária feminina não se assemelha ao caos vivenciado 

nos presídios masculinos, o que não quer dizer que não apresenta graves 

problemas estruturais. Entretanto, um estabelecimento prisional feminino deve estar 
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atento às peculiaridades do universo feminino. Não se trata de um preconceito, 

tampouco de fomentar um trato desigual, mas não há que se negar que homens e 

mulheres possuem diferenças, de diversos aspectos, que não podem ser 

desprezadas 

No livro ‘Presos que Menstruam’, a jornalista Nana Queiroz31 fala sobre as 

dificuldades das mulheres que cumprem pena no Brasil: “As prisões não estão 

preparadas para receber essas mulheres. Faltam absorventes, acesso à exames 

preventivos e até pré-natal elas têm dificuldades de fazer. Muitos bebês acabam 

nascendo no chão das penitenciárias". 

As dificuldades das mulheres que cumprem pena no Brasil vão muito 

além da segregação social ou da falta de vaidade a que são impostas. Nas 

penitenciárias femininas, as detentas convivem em condições desumanas, onde 

enfrentam desde a falta de papel higiênico até o preconceito com as relações homo 

afetivas. 

Situação de extrema relevância que necessita de uma análise 

aprofundada, é a questão da gestação no cárcere.  

Constitui um dispositivo constitucional inviolável e inquestionável: a pena 

não passará da pessoa do réu, conforme preceitua o Art. 5º, XLV da Constituição 

Federal. Neste contexto, estando a apenada gestante como não transmitir os efeitos 

da pena ao nascituro? Como tutelar os interesses que estão em jogo? Com o 

nascimento desta criança o que lhe seria mais maléfico, crescer numa prisão ou 

separada da mãe? E quantas as Apenadas não possuem com quem deixar os seus 

filhos? Qual o futuro que terá esta criança nascida nestas condições?  

A Lei n.º 13.257/2016 ampliou as hipóteses de cautelar diversa para 

gestante ou mesmo mãe com filho menor, devendo ser utilizada em detrimento da 

prisão preventiva, no entanto, havendo uma condenação não haveria esta 

                                            

31 Escritora e Jornalista é a criadora do movimento 'Eu não mereço ser estuprada'. 
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possibilidade, salvo se a Apenada já estiver no regime aberto de modo a fazer incidir 

o art. 117 da Lei de Execução Penal. 

O tema, certamente, merece uma análise mais atenta, mas deve-se 

caminhar para a imposição de medidas alternativas nestas condições, de modo a 

salvaguardar, principalmente, a integridade da criança que está por vir. 
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7 ÁNALISE DA PESQUISA DE CAMPO 

 

7.1 Digital 

Para o desenvolvimento deste capitulo foram apresentadas 10 questões32 

a 82 pessoas. 

       O objetivo era apontar como diferentes grupos de pessoas encaram a 

vida da mulher em sociedade, se haveria uma alteração nas respostas de acordo 

com a idade, escolaridade ou religião. 

      Houve uma grande variação das respostas, de acordo com a idade de 

cada entrevistado. 

         Analisando as respostas dos entrevistados, conclui-se que as 

pessoas mais velhas ainda enxergam os arquétipos impostos a mulher como algo 

totalmente normal, já que 75% deste grupo de entrevistados se declaram contra o 

feminismo, 10% consideram o movimento radical em partes e 15% não souberam ao 

certo o que significava o movimento social. 

       Nas respostas dos entrevistados mais novos, nota-se uma mudança, 

todos sabem o que é o movimento feminista, porém, as opiniões são divergentes, 

tanto homens quanto mulheres, criticam a forma radical que algumas mulheres 

impõem suas ideias, mesmo assim 94% se consideram a favor do movimento, e 

outros 6% se consideram totalmente contra. Apesar, do índice de a favores do 

feminismo, 47% dos entrevistados não acham as mulheres inferiores socialmente, 

apoiam os arquétipos e não se consideram preconceituosos ou machistas.  

Sobre os entrevistados religiosos não se notaram mudanças de 

pensamentos. Já os estudantes nota-se um pensamento menos preconceituoso, 

principalmente nos mais novos, notando um entendimento e aceitação mais ampla. 

                                            

32 Apêndice. 
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      Pode-se observar que as novas gerações não enxergam mais a 

mulheres como objetos, e acreditam no seu empoderamento, apesar de uma visão 

enraizada sobre vários prismas preconceituosos, um novo olhar está se criando a 

partir de movimentos e campanhas sociais. O que se faz pensar que a aceitação da 

criação masculina precisa deixar seu machismo, e abrir novos horizontes para a 

igualdade de gêneros, buscando a equidade para todos. 

7.2 Física  

Para comprovar como cada movimento feminista se reflete na sociedade 

realizou-se uma pesquisa de campo visando explorar a seguinte indagação: “Você é 

a favor ou contra o feminismo?”. Neste teste pedia-se que as pessoas além de 

responderem a pergunta, também justificassem-na (opcionalmente) e para que se 

soubesse o fator biológico de cada pessoa pedia-se que assinalasse com um “X” o 

seu sexo. Resultando no gráfico abaixo. 

 

Fonte do próprio autor, gráfico pesquisa de campo física, 2017. 
33
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Lendo o gráfico e assimilando-o as justificativas feitas voluntariamente por 

algumas pessoas podemos concluir que, em geral pessoas com argumentos a favor 

(sendo mulheres a maioria) apoiavam a igualdade entre os gêneros, porem as que 

não concordavam com o movimento (sendo a maioria homens) relatam que é 

bastante extremista e que perdeu sua essência por ser desnecessariamente radical. 

Contudo, mesmo a maioria se posicionando firmemente em sua escolha, 

poucos em suas justificativas não foram contraditórios, por acharem um movimento 

necessário mas muito radical.   

Pode-se ressaltar que sim, há muitas pessoas que não tem conhecimento que 

o feminismo é algo bastante subjetivo e que não são todas pessoas que se dizem 

feministas são radicais, fazendo com que o movimento em si seja rotulado, 

marginalizado e desvalorizado como as mulheres atualmente são pela cultura social 

machista. 

 

   



48 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho cientifico conclui que quando o assunto é a 

inferiorização da mulher, em vários cantos do mundo devemos considerar inúmeros 

fatos que diminuíram a mulher de algum modo durante o contexto histórico do 

desenvolvimento de nossa sociedade até os dias de hoje. Deve-se considerar os 

fatos de uma cultura que enraíza, até de forma involuntária, e as mulheres não 

devem se rebaixar, e sim lutar pela igualdade, ou melhor, pela equidade. 

Com esta pesquisa pode-se observar que não se reivindica a elaboração 

de mais leis que equiparem a situação da mulher na sociedade, e sim reivindica-se a 

efetividade das leis e direitos já existentes nas legislações atuais. Que a sociedade 

respeite, aceite e valorize as mulheres como pessoas de direito e não privilégios 

como se vê em nossa geração e nas gerações passadas.  

Espera-se que essa leitura possa atingir positivamente os cidadãos para 

que a sociedade comece a demonstrar algum tipo de evolução em seu cotidiano, 

extinguindo pensamentos machistas, enraizados e patriarcalizados que vieram de 

gerações de cidadania e legislações opressoras. Há quatro polos de educação; a 

familiar, a escolar, a jurídica e a que vem da mídia se todos esse polos se juntassem 

contra todo tipo de preconceinto, opressão e desigualdade com politicas publicas, 

campanhas e grande exploração do assunto, pode-se evoluir criando uma nova 

cultura (positiva) que passara hereditariamente a cada geração sendo ela cada vez 

melhor, abominando todo tipo de inferiorização.   
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10 APÊNDICE 

PESQUISA DE CAMPO PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

TEC. SERVIÇOS JURÍDICOS – ETEC JORGE STREET 

 

Idade: (  ) Até 20 anos (  ) De 21 a 30 anos (  ) Mais de 31 anos Sexo: (  )M (  )F 

Religioso(a): (  )Sim (  )Não Escolaridade: (  )Ensino Médio (  )Ensino Superior  

 

Responder as questões à seguir assinalando com X: 

 

1. Você se considera a favor do MOVIMENTO FEMINISTA: 

(  ) SIM    (  ) NÃO 

2. Você considera as mulheres inferiores socialmente: 

(  ) SIM     (  ) NÃO 

3. Em sua concepção os homens também sofrem opressão machista: 

(  ) SIM     (  ) NÃO 

4. Você considera que haja cultura de estupro: 

(  ) SIM    (  ) NÃO 

5. Você considera a legislação brasileira desfavorável a mulher: 

(  ) SIM    (  ) NÃO 

6. Você tem conhecimento de que o movimento feminista defende a 

IGUALDADE entre os gêneros: 

(  ) SIM     (  ) NÃO 

7. Você acredita que uma mulher “merece” ser estuprada: 

(  ) SIM     (  ) NÃO 

Última questão. Obrigada pela sua participação. 

8. Você se considera uma pessoa preconceituosa: 

(  ) SIM     (  ) NÃO 
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11 ANEXOS 

ANEXO A - Direito ao Voto por UDP Centro Universitário. 

 

Disponível em: <http://blog.udf.edu.br/?p=1639>. Acesso em: 20 Abril 201, ás 23:56. 
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ANEXO B – Ilustração digitalizada de campanha de conscientização. 

 

 

(COMESP, 2017) 
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ANEXO C – Imagem de mulher protestando contra o machismo. 

 

Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-cultura-do-estupro. Acesso em : 21 abril 

2017, ás 14:38. 

  

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-cultura-do-estupro
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ANEXO D – Estimativa de Morte Feminina no Brasil. 

 

Disponível em: <http://jornalmulier.com.br/wp-content/uploads/2015/03/Viol%C3%AAncia.jpg> Acesso 

em: 24 Maio 2017, 13:18. 

  

http://jornalmulier.com.br/wp-content/uploads/2015/03/Viol%C3%AAncia.jpg
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ANEXO E – Panfleto Adaptado 

 

(IPEA, 2017). 
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Anexo F – ONU - DECRETO Nº 4.377, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002. 

 DECRETA: 

        Art. 1o A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher, de 18 de dezembro de 1979, apensa por cópia ao 
presente Decreto, com reserva facultada em seu art. 29, parágrafo 2, será 
executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. 

        Art. 2o  São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer 
atos que possam resultar em revisão da referida Convenção, assim como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

        Art. 3o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 4o  Fica revogado o Decreto no 89.460, de 20 de março de 1984. 

Brasília, 13 de setembro de 2002; 181o da Independência e 114o da 
República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Osmar Chohfi 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher 

        Os Estados Partes na presente convenção, 

        CONSIDERANDO que a Carta das Nações Unidas reafirma a fé nos 
direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana e na 
igualdade de direitos do homem e da mulher, 

        CONSIDERANDO que a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
reafirma o princípio da não-discriminação e proclama que todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade e direitos e que toda pessoa pode invocar todos 
os direitos e liberdades proclamados nessa Declaração, sem distinção alguma, 
inclusive de sexo, 

        CONSIDERANDO que os Estados Partes nas Convenções 
Internacionais sobre Direitos Humanos tem a obrigação de garantir ao homem e à 
mulher a igualdade de gozo de todos os direitos econômicos, sociais, culturais, civis 
e políticos, 

        OBSEVANDO as convenções internacionais concluídas sob os 
auspícios das Nações Unidas e dos organismos especializados em favor da 
igualdade de direitos entre o homem e a mulher, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%204.377-2002?OpenDocument
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        OBSERVANDO, ainda, as resoluções, declarações e 
recomendações aprovadas pelas Nações Unidas e pelas Agências Especializadas 
para favorecer a igualdade de direitos entre o homem e a mulher, 

        PREOCUPADOS, contudo, com o fato de que, apesar destes 
diversos instrumentos, a mulher continue sendo objeto de grandes discriminações, 

        RELEMBRANDO que a discriminação contra a mulher viola os 
princípios da igualdade de direitos e do respeito da dignidade humana, dificulta a 
participação da mulher, nas mesmas condições que o homem, na vida política, 
social, econômica e cultural de seu país, constitui um obstáculo ao aumento do bem-
estar da sociedade e da família e dificulta o pleno desenvolvimento 
das      potencialidades da mulher para prestar serviço a seu país e à humanidade, 

        PREOCUPADOS com o fato de que, em situações de pobreza, a 
mulher tem um acesso mínimo à alimentação, à saúde, à educação, à capacitação e 
às oportunidades de emprego, assim como à satisfação de outras necessidades, 

        CONVENCIDOS de que o estabelecimento da Nova Ordem 
Econômica Internacional baseada na equidade e na justiça contribuirá 
significativamente para a promoção da igualdade entre o homem e a mulher, 

        SALIENTANDO que a eliminação do apartheid, de todas as formas 
de racismo, discriminação racial, colonialismo, neocolonialismo, agressão, ocupação 
estrangeira e dominação e interferência nos assuntos internos dos Estados é 
essencial para o pleno exercício dos direitos do homem e da mulher, 

        AFIRMANDO que o fortalecimento da paz e da segurança 
internacionais, o alívio da tensão internacional, a cooperação mútua entre todos os 
Estados, independentemente de seus sistemas econômicos e sociais, o 
desarmamento geral e completo, e em particular o desarmamento nuclear sob um 
estrito e efetivo controle internacional, a afirmação dos princípios de justiça, 
igualdade e proveito mútuo nas relações entre países e a realização do direito dos 
povos submetidos a dominação colonial e estrangeira e a ocupação estrangeira, à 
autodeterminação e independência, bem como o respeito da soberania nacional e 
da integridade territorial, promoverão o progresso e o desenvolvimento sociais, e, 
em consequência, contribuirão para a realização da plena igualdade entre o homem 
e a mulher, 

        CONVENCIDOS de que a participação máxima da mulher, em 
igualdade de condições com o homem, em todos os campos, é indispensável para o 
desenvolvimento pleno e completo de um país, o bem-estar do mundo e a causa da 
paz, 

        TENDO presente a grande contribuição da mulher ao bem-estar da 
família e ao desenvolvimento da sociedade, até agora não plenamente reconhecida, 
a importância social da maternidade e a função dos pais na família e na educação 
dos filhos, e conscientes de que o papel da mulher na procriação não deve ser 
causa de discriminação mas sim que a educação dos filhos exige a responsabilidade 
compartilhada entre homens e mulheres e a sociedade como um conjunto, 
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        RECONHECENDO que para alcançar a plena igualdade entre o 
homem e a mulher é necessário modificar o papel tradicional tanto do homem como 
da mulher na sociedade e na família, 

        RESOLVIDOS a aplicar os princípios enunciados na Declaração 
sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher e, para isto, a adotar as 
medidas necessárias a fim de suprimir essa discriminação em todas as suas formas 
e manifestações, 

        CONCORDARAM no seguinte: 

PARTE I 

Artigo 1o 

        Para os fins da presente Convenção, a expressão "discriminação 
contra a mulher" significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo 
e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou 
exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na 
igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais 
nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. 

Artigo 2o 

        Os Estados Partes condenam a discriminação contra a mulher em 
todas as suas formas, concordam em seguir, por todos os meios apropriados e sem 
dilações, uma política destinada a eliminar a discriminação contra a mulher, e com 
tal objetivo se comprometem a: 

        a) Consagrar, se ainda não o tiverem feito, em suas constituições 
nacionais ou em outra legislação apropriada o princípio da igualdade do homem e da 
mulher e assegurar por lei outros meios apropriados a realização prática desse 
princípio; 

        b) Adotar medidas adequadas, legislativas e de outro caráter, com as 
sanções cabíveis e que proíbam toda discriminação contra a mulher; 

        c) Estabelecer a proteção jurídica dos direitos da mulher numa base 
de igualdade com os do homem e garantir, por meio dos tribunais nacionais 
competentes e de outras instituições públicas, a proteção efetiva da mulher contra 
todo ato de discriminação; 

        d) Abster-se de incorrer em todo ato ou prática de discriminação 
contra a mulher e zelar para que as autoridades e instituições públicas atuem em 
conformidade com esta obrigação; 

        e) Tomar as medidas apropriadas para eliminar a discriminação 
contra a mulher praticada por qualquer pessoa, organização ou empresa; 
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        f) Adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter 
legislativo, para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que 
constituam discriminação contra a mulher; 

        g) Derrogar todas as disposições penais nacionais que constituam 
discriminação contra a mulher. 

Artigo 3o 

        Os Estados Partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, 
nas esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, 
inclusive de caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso 
da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e gozo dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem. 

Artigo 4o 

        1. A adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais de caráter 
temporário destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o homem e a mulher não 
se considerará discriminação na forma definida nesta Convenção, mas de nenhuma 
maneira implicará, como consequência, a manutenção de normas desiguais ou 
separadas; essas medidas cessarão quando os objetivos de igualdade de 
oportunidade e tratamento houverem sido alcançados. 

        2. A adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais, inclusive as 
contidas na presente Convenção, destinadas a proteger a maternidade, não se 
considerará discriminatória. 

Artigo 5o 

        Os Estados-Partes tornarão todas as medidas apropriadas para: 

        a) Modificar os padrões socioculturais de conduta de homens e 
mulheres, com vistas a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas 
consuetudinárias e de qualquer outra índole que estejam baseados na ideia da 
inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas 
de homens e mulheres. 

        b) Garantir que a educação familiar inclua uma compreensão 
adequada da maternidade como função social e o reconhecimento da 
responsabilidade comum de homens e mulheres no que diz respeito à educação e 
ao desenvolvimento de seus filhos, entendendo-se que o interesse dos filhos 
constituirá a consideração primordial em todos os casos. 
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Artigo 6o 

        Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas, inclusive 
de caráter legislativo, para suprimir todas as formas de tráfico de mulheres e 
exploração da prostituição da mulher. 

PARTE II 

Artigo 7o 

        Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para 
eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país e, em 
particular, garantirão, em igualdade de condições com os homens, o direito a: 

        a) Votar em todas as eleições e referenda públicos e ser elegível 
para todos os órgãos cujos membros sejam objeto de eleições públicas; 

        b) Participar na formulação de políticas governamentais e na 
execução destas, e ocupar cargos públicos e exercer todas as funções públicas em 
todos os planos governamentais; 

        c) Participar em organizações e associações não-governamentais 
que se ocupem da vida pública e política do país. 

Artigo 8o 

        Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para 
garantir, à mulher, em igualdade de condições com o homem e sem discriminação 
alguma, a oportunidade de representar seu governo no plano internacional e de 
participar no trabalho das organizações internacionais. 

Artigo 9o 

        1. Os Estados-Partes outorgarão às mulheres direitos iguais aos dos 
homens para adquirir, mudar ou conservar sua nacionalidade. Garantirão, em 
particular, que nem o casamento com um estrangeiro, nem a mudança de 
nacionalidade do marido durante o casamento, modifiquem automaticamente a 
nacionalidade da esposa, convertam-na em apátrida ou a obriguem a adotar a 
nacionalidade do cônjuge. 

        2. Os Estados-Partes outorgarão à mulher os mesmos direitos que 
ao homem no que diz respeito à nacionalidade dos filhos. 

PARTE III 

Artigo 10 

        Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para 
eliminar a discriminação contra a mulher, a fim de assegurar-lhe a igualdade de 
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direitos com o homem na esfera da educação e em particular para assegurarem 
condições de igualdade entre homens e mulheres: 

        a) As mesmas condições de orientação em matéria de carreiras e 
capacitação profissional, acesso aos estudos e obtenção de diplomas nas 
instituições de ensino de todas as categorias, tanto em zonas rurais como urbanas; 
essa igualdade deverá ser assegurada na educação pré-escolar, geral, técnica e 
profissional, incluída a educação técnica superior, assim como todos os tipos de 
capacitação profissional; 

        b) Acesso aos mesmos currículos e mesmos exames, pessoal 
docente do mesmo nível profissional, instalações e material escolar da mesma 
qualidade; 

        c) A eliminação de todo conceito estereotipado dos papéis masculino 
e feminino em todos os níveis e em todas as formas de ensino mediante o estímulo 
à educação mista e a outros tipos de educação que contribuam para alcançar este 
objetivo e, em particular, mediante a modificação dos livros e programas escolares e 
adaptação dos métodos de ensino; 

        d) As mesmas oportunidades para obtenção de bolsas-de-estudo e 
outras subvenções para estudos; 

        e) As mesmas oportunidades de acesso aos programas de educação 
supletiva, incluídos os programas de alfabetização funcional e de adultos, com vistas 
a reduzir, com a maior brevidade possível, a diferença de conhecimentos existentes 
entre o homem e a mulher; 

        f) A redução da taxa de abandono feminino dos estudos e a 
organização de programas para aquelas jovens e mulheres que tenham deixado os 
estudos prematuramente; 

        g) As mesmas oportunidades para participar ativamente nos 
esportes e na educação física; 

        h) Acesso a material informativo específico que contribua para 
assegurar a saúde e o bem-estar da família, incluída a informação e o 
assessoramento sobre planejamento da família. 

Artigo 11 

        1. Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para 
eliminar a discriminação contra a mulher na esfera do emprego a fim de assegurar, 
em condições de igualdade entre homens e mulheres, os mesmos direitos, em 
particular: 

        a) O direito ao trabalho como direito inalienável de todo ser humano; 

        b) O direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a 
aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego; 
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        c) O direito de escolher livremente profissão e emprego, o direito à 
promoção e à estabilidade no emprego e a todos os benefícios e outras condições 
de serviço, e o direito ao acesso à formação e à atualização profissionais, incluindo 
aprendizagem, formação profissional superior e treinamento periódico; 

        d) O direito a igual remuneração, inclusive benefícios, e igualdade de 
tratamento relativa a um trabalho de igual valor, assim como igualdade de 
tratamento com respeito à avaliação da qualidade do trabalho; 

        e) O direito à seguridade social, em particular em casos de 
aposentadoria, desemprego, doença, invalidez, velhice ou outra incapacidade para 
trabalhar, bem como o direito de férias pagas; 

        f) O direito à proteção da saúde e à segurança nas condições de 
trabalho, inclusive a salvaguarda da função de reprodução. 

        2. A fim de impedir a discriminação contra a mulher por razões de 
casamento ou maternidade e assegurar a efetividade de seu direito a trabalhar, os 
Estados-Partes tomarão as medidas adequadas para: 

        a) Proibir, sob sanções, a demissão por motivo de gravidez ou 
licença de maternidade e a discriminação nas demissões motivadas pelo estado 
civil; 

        b) Implantar a licença de maternidade, com salário pago ou 
benefícios sociais comparáveis, sem perda do emprego anterior, antiguidade ou 
benefícios sociais; 

        c) Estimular o fornecimento de serviços sociais de apoio necessários 
para permitir que os pais combinem as obrigações para com a família com as 
responsabilidades do trabalho e a participação na vida pública, especialmente 
mediante fomento da criação e desenvolvimento de uma rede de serviços 
destinados ao cuidado das crianças; 

        d) Dar proteção especial às mulheres durante a gravidez nos tipos 
de trabalho comprovadamente prejudiciais para elas. 

        3. A legislação protetora relacionada com as questões 
compreendidas neste artigo será examinada periodicamente à luz dos 
conhecimentos científicos e tecnológicos e será revista, derrogada ou ampliada 
conforme as necessidades. 

Artigo 12 

        1. Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para 
eliminar a discriminação contra a mulher na esfera dos cuidados médicos a fim de 
assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, o acesso a 
serviços médicos, inclusive os referentes ao planejamento familiar. 
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        2. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1o, os Estados-Partes 
garantirão à mulher assistência apropriadas em relação à gravidez, ao parto e ao 
período posterior ao parto, proporcionando assistência gratuita quando assim for 
necessário, e lhe assegurarão uma nutrição adequada durante a gravidez e a 
lactância. 

Artigo 13 

        Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para 
eliminar a discriminação contra a mulher em outras esferas da vida econômica e 
social a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, os 
mesmos direitos, em particular: 

        a) O direito a benefícios familiares; 

        b) O direito a obter empréstimos bancários, hipotecas e outras 
formas de crédito financeiro; 

        c) O direito a participar em atividades de recreação, esportes e em 
todos os aspectos da vida cultural. 

Artigo 14 

        1. Os Estados-Partes levarão em consideração os problemas 
específicos enfrentados pela mulher rural e o importante papel que desempenha na 
subsistência econômica de sua família, incluído seu trabalho em setores não-
monetários da economia, e tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a 
aplicação dos dispositivos desta Convenção à mulher das zonas rurais. 

        2. Os Estados-Partes adotarão todas as medias apropriadas para 
eliminar a discriminação contra a mulher nas zonas rurais a fim de assegurar, em 
condições de igualdade entre homens e mulheres, que elas participem no 
desenvolvimento rural e dele se beneficiem, e em particular as segurar-lhes-ão o 
direito a: 

        a) Participar da elaboração e execução dos planos de 
desenvolvimento em todos os níveis; 

        b) Ter acesso a serviços médicos adequados, inclusive informação, 
aconselhamento e serviços em matéria de planejamento familiar; 

        c) Beneficiar-se diretamente dos programas de seguridade social; 

        d) Obter todos os tipos de educação e de formação, acadêmica e 
não acadêmica, inclusive os relacionados à alfabetização funcional, bem como, 
entre outros, os benefícios de todos os serviços comunitário e de extensão a fim de 
aumentar sua capacidade técnica; 



65 

 

        e) Organizar grupos de autoajuda e cooperativas a fim de obter 
igualdade de acesso às oportunidades econômicas mediante emprego ou trabalho 
por conta própria; 

        f) Participar de todas as atividades comunitárias; 

        g) Ter acesso aos créditos e empréstimos agrícolas, aos serviços de 
comercialização e às tecnologias apropriadas, e receber um tratamento igual nos 
projetos de reforma agrária e de reestabelecimentos; 

        h) gozar de condições de vida adequadas, particularmente nas 
esferas da habitação, dos serviços sanitários, da eletricidade e do abastecimento de 
água, do transporte e das comunicações. 

PARTE IV 

Artigo 15 

        1. Os Estados-Partes reconhecerão à mulher a igualdade com o 
homem perante a lei. 

        2. Os Estados-Partes reconhecerão à mulher, em matérias civis, uma 
capacidade jurídica idêntica do homem e as mesmas oportunidades para o exercício 
dessa capacidade. Em particular, reconhecerão à mulher iguais direitos para firmar 
contratos e administrar bens e dispensar-lhe-ão um tratamento igual em todas as 
etapas do processo nas cortes de justiça e nos tribunais. 

        3. Os Estados-Partes convém em que todo contrato ou outro 
instrumento privado de efeito jurídico que tenda a restringir a capacidade jurídica da 
mulher será considerado nulo. 

        4. Os Estados-Partes concederão ao homem e à mulher os mesmos 
direitos no que respeita à legislação relativa ao direito das pessoas à liberdade de 
movimento e à liberdade de escolha de residência e domicílio. 

Artigo 16 

        1. Os Estados-Partes adotarão todas as medidas adequadas para 
eliminar a discriminação contra a mulher em todos os assuntos relativos ao 
casamento e às ralações familiares e, em particular, com base na igualdade entre 
homens e mulheres, assegurarão: 

        a) O mesmo direito de contrair matrimônio; 

        b) O mesmo direito de escolher livremente o cônjuge e de contrair 
matrimônio somente com livre e pleno consentimento; 

        c) Os mesmos direitos e responsabilidades durante o casamento e 
por ocasião de sua dissolução; 
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        d) Os mesmos direitos e responsabilidades como pais, qualquer que 
seja seu estado civil, em matérias pertinentes aos filhos. Em todos os casos, os 
interesses dos filhos serão a consideração primordial; 

        e) Os mesmos direitos de decidir livre a responsavelmente sobre o 
número de seus filhos e sobre o intervalo entre os nascimentos e a ter acesso à 
informação, à educação e aos meios que lhes permitam exercer esses direitos; 

        f) Os mesmos direitos e responsabilidades com respeito à tutela, 
curatela, guarda e adoção dos filhos, ou institutos análogos, quando esses conceitos 
existirem na legislação nacional. Em todos os casos os interesses dos filhos serão a 
consideração primordial; 

        g) Os mesmos direitos pessoais como marido e mulher, inclusive o 
direito de escolher sobrenome, profissão e ocupação; 

        h) Os mesmos direitos a ambos os cônjuges em matéria de 
propriedade, aquisição, gestão, administração, gozo e disposição dos bens, tanto a 
título gratuito quanto à título oneroso. 

        2. Os esponsais e o casamento de uma criança não terão efeito legal 
e todas as medidas necessárias, inclusive as de caráter legislativo, serão adotadas 
para estabelecer uma idade mínima para o casamento e para tornar obrigatória a 
inscrição de casamentos em registro oficial. 

PARTE V 

Artigo 17 

        1. Com o fim de examinar os progressos alcançados na aplicação 
desta Convenção, será estabelecido um Comitê sobre a Eliminação da 
Discriminação contra a Mulher (doravante denominado o Comitê) composto, no 
momento da entrada em vigor da Convenção, de dezoito e, após sua ratificação ou 
adesão pelo trigésimo-quinto Estado-Parte, de vinte e três peritos de grande 
prestígio moral e competência na área abarcada pela Convenção. Os peritos serão 
eleitos pelos Estados-Partes entre seus nacionais e exercerão suas funções a título 
pessoal; será levada em conta uma repartição geográfica eqüitativa e a 
representação das formas diversas de civilização assim como dos principais 
sistemas jurídicos; 

        2. Os membros do Comitê serão eleitos em escrutínio secreto de 
uma lista de pessoas indicadas pelos Estados-Partes. Cada um dos Estados-Partes 
poderá indicar uma pessoa entre seus próprios nacionais; 

        3. A eleição inicial realizar-se-á seis meses após a data de entrada 
em vigor desta Convenção. Pelo menos três meses antes da data de cada eleição, o 
Secretário-Geral das Nações Unidas dirigirá uma carta aos Estados-Partes 
convidando-os a apresentar suas candidaturas, no prazo de dois meses. O 
Secretário-Geral preparará uma lista, por ordem alfabética de todos os candidatos 
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assim apresentados, com indicação dos Estados-Partes que os tenham apresentado 
e comunicá-la-á aos Estados Partes; 

        4. Os membros do Comitê serão eleitos durante uma reunião dos 
Estados-Partes convocado pelo Secretário-Geral na sede das Nações Unidas. 
Nessa reunião, em que o quórum será alcançado com dois terços dos Estados-
Partes, serão eleitos membros do Comitê os candidatos que obtiverem o maior 
número de votos e a maioria absoluta de votos dos representantes dos Estados-
Partes presentes e votantes; 

        5. Os membros do Comitê serão eleitos para um mandato de quatro 
anos. Entretanto, o mandato de nove dos membros eleitos na primeira eleição 
expirará ao fim de dois anos; imediatamente após a primeira eleição os nomes 
desses nove membros serão escolhidos, por sorteio, pelo Presidente do Comitê; 

        6. A eleição dos cinco membros adicionais do Comitê realizar-se-á 
em conformidade com o disposto nos parágrafos 2, 3 e 4 deste Artigo, após o 
depósito do trigésimo-quinto instrumento de ratificação ou adesão. O mandato de 
dois dos membros adicionais eleitos nessa ocasião, cujos nomes serão escolhidos, 
por sorteio, pelo Presidente do Comitê, expirará ao fim de dois anos; 

        7. Para preencher as vagas fortuitas, o Estado-Parte cujo perito 
tenha deixado de exercer suas funções de membro do Comitê nomeará outro perito 
entre seus nacionais, sob reserva da aprovação do Comitê; 

        8. Os membros do Comitê, mediante aprovação da Assembleia 
Geral, receberão remuneração dos recursos das Nações Unidas, na forma e 
condições que a Assembleia Geral decidir, tendo em vista a importância das funções 
do Comitê; 

        9. O Secretário-Geral das Nações Unidas proporcionará o pessoal e 
os serviços necessários para o desempenho eficaz das funções do Comitê em 
conformidade com esta Convenção. 

Artigo 18 

        1. Os Estados-Partes comprometem-se a submeter ao Secretário-
Geral das Nações Unidas, para exame do Comitê, um relatório sobre as medidas 
legislativas, judiciárias, administrativas ou outras que adotarem para tornarem 
efetivas as disposições desta Convenção e sobre os progressos alcançados a esse 
respeito: 

        a) No prazo de um ano a partir da entrada em vigor da Convenção 
para o Estado interessado; e 

        b) Posteriormente, pelo menos cada quatro anos e toda vez que o 
Comitê a solicitar. 

        2. Os relatórios poderão indicar fatores e dificuldades que influam no 
grau de cumprimento das obrigações estabelecidos por esta Convenção. 
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Artigo 19 

        1. O Comitê adotará seu próprio regulamento. 

        2. O Comitê elegerá sua Mesa por um período de dois anos. 

Artigo 20 

        1. O Comitê se reunirá normalmente todos os anos por um período 
não superior a duas semanas para examinar os relatórios que lhe sejam submetidos 
em conformidade com o Artigo 18 desta Convenção. 

        2. As reuniões do Comitê realizar-se-ão normalmente na sede das 
Nações Unidas ou em qualquer outro lugar que o Comitê determine. 

Artigo 21 

        1. O Comitê, através do Conselho Econômico e Social das Nações 
Unidas, informará anualmente a Assembleia Geral das Nações Unidas de suas 
atividades e poderá apresentar sugestões e recomendações de caráter geral 
baseadas no exame dos relatórios e em informações recebidas dos Estados-Partes. 
Essas sugestões e recomendações de caráter geral serão incluídas no relatório do 
Comitê juntamente com as observações que os Estados-Partes tenham porventura 
formulado. 

        2. O Secretário-Geral transmitirá, para informação, os relatórios do 
Comitê à Comissão sobre a Condição da Mulher. 

        As Agências Especializadas terão direito a estar representadas no 
exame da aplicação das disposições desta Convenção que correspondam à esfera 
de suas atividades. O Comitê poderá convidar as Agências Especializadas a 
apresentar relatórios sobre a aplicação da Convenção nas áreas que correspondam 
à esfera de suas atividades. 

PARTE VI 

Artigo 23 

        Nada do disposto nesta Convenção prejudicará qualquer disposição 
que seja mais propícia à obtenção da igualdade entre homens e mulheres e que seja 
contida: 

        a) Na legislação de um Estado-Parte ou 

        b) Em qualquer outra convenção, tratado ou acordo internacional 
vigente nesse Estado. 

Artigo 24 
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        Os Estados-Partes comprometem-se a adotar todas as medidas 
necessárias em âmbito nacional para alcançar a plena realização dos direitos 
reconhecidos nesta Convenção. 

Artigo 25 

        1. Esta Convenção estará aberta à assinatura de todos os Estados. 

        2. O Secretário-Geral das Nações Unidas fica designado depositário 
desta Convenção. 

        3. Esta Convenção está sujeita a ratificação. Os instrumentos de 
ratificação serão depositados junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. 

        4. Esta Convenção estará aberta à adesão de todos os Estados. A 
adesão efetuar-se-á através do depósito de um instrumento de adesão junto ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas. 

Artigo 26 

        1. Qualquer Estado-Parte poderá, em qualquer momento, formular 
pedido de revisão desta revisão desta Convenção, mediante notificação escrita 
dirigida ao Secretário-Geral das Nações Unidas. 

        2. A Assembleia Geral das Nações Unidas decidirá sobre as 
medidas a serem tomadas, se for o caso, com respeito a esse pedido. 

Artigo 27 

        1. Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data 
do depósito do vigésimo instrumento de ratificação ou adesão junto ao Secretário-
Geral das Nações Unidas. 

        2. Para cada Estado que ratificar a presente Convenção ou a ela 
aderir após o depósito do vigésimo instrumento de ratificação ou adesão, a 
Convenção entrará em vigor no trigésimo dia após o depósito de seu instrumento de 
ratificação ou adesão. 

Artigo 28 

        1. O Secretário-Geral das Nações Unidas receberá e enviará a todos 
os Estados o texto das reservas feitas pelos Estados no momento da ratificação ou 
adesão. 

        2. Não será permitida uma reserva incompatível com o objeto e o 
propósito desta Convenção. 

        3. As reservas poderão ser retiradas a qualquer momento por uma 
notificação endereçada com esse objetivo ao Secretário-Geral das Nações Unidas, 
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que informará a todos os Estados a respeito. A notificação surtirá efeito na data de 
seu recebimento. 

Artigo 29 

        1. Qualquer controvérsia entre dois ou mais Estados-Partes relativa 
à interpretação ou aplicação desta Convenção e que não for resolvida por 
negociações será, a pedido de qualquer das Partes na controvérsia, submetida a 
arbitragem. Se no prazo de seis meses a partir da data do pedido de arbitragem as 
Partes não acordarem sobre a forma da arbitragem, qualquer das Partes poderá 
submeter a controvérsia à Corte Internacional de Justiça mediante pedido em 
conformidade com o Estatuto da Corte. 

        2. Qualquer Estado-Parte, no momento da assinatura ou ratificação 
desta Convenção ou de adesão a ela, poderá declarar que não se considera 
obrigado pelo parágrafo anterior. Os demais Estados-Partes não estarão obrigados 
pelo parágrafo anterior perante nenhum Estado-Parte que tenha formulado essa 
reserva. 

        3. Qualquer Estado-Parte que tenha formulado a reserva prevista no 
parágrafo anterior poderá retirá-la em qualquer momento por meio de notificação ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas. 

Artigo 30 

        Esta convenção, cujos textos em árabe, chinês, espanhol, francês, 
inglês e russo são igualmente autênticos será depositada junto ao Secretário-Geral 
das Nações Unidas. 

        Em testemunho do que, os abaixo-assinados devidamente 
autorizados, assinaram esta Convenção. 

 


