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“Something is missing. I've never seen this in my
life. So many young women, they tell ya, ‘I want
me a hu — see, all them make me feel better than
you’. What?! So how we supposed to lead our
children to the future? What do we do? How do we
lead them? Love. L-O-V-E, love. Mm-mmm-mmm.
Hallelujah. Thank you, Jesus. I just love the Lord,
Im… I'm sorry, brother. I love the Lord. That's all
I got. When your back gets against the wall and
your wall against your back, who you call? Hey!
Who you call? Who you call? You gotta call Him.
You gotta call Jesus. You gotta call Him. You gotta
call Him 'cause you ain't got another hope.”
--“Algo está perdido. Nunca vi isso na minha vida.
Tantas jovens, elas dizem: ‘Eu quero ter um
es[poso]... – tá vendo, todos eles me fazem sentir
melhor que você’. O quê?! Então, como vamos
levar nossas crianças ao futuro? O que nós
fazemos? Como as levamos? Amor. A-M-O-R,
amor. Hm-hmm-hmm. Aleluia. Obrigado Jesus.
Eu simplesmente amo o Senhor, foi... foi mal cara.
Eu amo o Senhor. É tudo que eu tenho. Quando
suas costas ficam contra a parede e a parede
contra suas costas, quem você chama? Ei! Quem
você chama? Quem você chama? Você tem que
chamar por Ele. Você tem que chamar Jesus. Você
tem que chamar por Ele. Você tem que chamar por
Ele, porque você não tem outra esperança.”
(Narrativa de uma mulher negra, extraída do
décimo capitulo: Ressureição – Resurrection, do
filme Lemonade, 2016, tradução do autor)

RESUMO

Há uma série de significados em torno do verbete feminismo; não obstante, uma forma
convergente de compreendê-lo, tomando-se por base estudos internacionais, se vincula à
percepção do feminismo como um campo político de práticas discursivas, interagindo entre si
em multifacetadas e, por vezes, paradoxais dinâmicas de poder. Esta dissertação buscou analisar
essas inter-relações, tendo como objeto de investigação a governança global dos direitos
humanos das mulheres. Assim, seu objetivo foi o de captar em tal sistema de governança as
tensões dos processos construídos historicamente, com foco nos de concertação internacional
diante da diversidade de feminismos. Sua metodologia se desenvolveu em moldes exploratório
e descritivo de pesquisa bibliográfica, buscando revisitar criticamente histórias e documentos
oficiais, e, sobretudo, permitindo a enunciação de narrativas de mulheres marginalizadas e
silenciadas ao largo da historiografia. Ademais de atentou-se em momentos preparatórios e
eventos paralelos das conferências das Nações Unidas. Os resultados da pesquisa remetem ao
patriarcado como intrínseco à conjuntura internacional – capitalista e neoliberal, o qual
imputou-a instituições sociais para possibilitar, a priori, o homem subjugando a mulher e, mais
contemporaneamente, num intento racional de sobreviver e perpetuar-se ainda mais,
estabelecendo relações de poder e gênero entre as próprias mulheres. Tomando esse
pressuposto, pode-se observar que a retrospectiva política do coletivo de mulheres em interação
com organismos internacionais revela esse tipo de contexto; por exemplo, nas grandes
Conferências das Nações Unidas sobre as Mulheres (1975-1995), houve um cenário de
conflitos, em razão de se haver permitido ali, ao menos formalmente, uma multiplicidade de
vozes, agentes e identidades. Contudo, já em seus últimos processos políticos, a estrutura
patriarcal, apropriando-se de códigos discursivos de um feminismo liberal e de sua
preponderância no campo feminista, pressionou as mulheres ao pacto global, o que sustentou
uma ideia falaciosa e contingente de solidariedade e feminismo internacional – mais evocados
nos eventos de Cairo, 1994 e Pequim, 1995. Essa dissertação intencionou a discorrer
complexidades e controvérsias em tais empreendimentos, revelando assim, a existência de
projetos com lógicas de poder e hegemonia em um espaço de negociação e tomada de decisão,
fomentado como espaço de deliberação democrática.
Palavras-chave: Gênero. Governança Global. Identidade.

ABSTRACT

There are several meanings around feminism; nevertheless, a key concept in order to understand
it, based on international studies, joins to a vision of conceiving it as a political field with
discursive practices interacting among themselves in multifarious, and often, paradoxical power
dynamics. This dissertation sought to analyze these inter-relations, having as its object the
global governance of women’s human rights. Thus, it aimed to capture tensions in that system,
taking into account historical processes, focusing on international consultation and feminisms
in diversity. Its methodology was an exploratory and descriptive scientific research, seeking to
revisit official stories and documents critically and, chiefly, allowing the enunciation of
marginalized and silenced narratives from women in such historiography, besides paying
attention to preparatory moments and side-events. Its results channel patriarchy as an intrinsic
characteristic of the international system – also capitalist and neoliberal, which poured out on
it social institutions, a priori, to enable men subjugating women, and more contemporaneously,
in a rational attempt to survive and perpetuate itself even more, to endow power and gender
relations between women themselves. Acquiring this assumption, it is possible to infer the
political retrospective of women’s movement and international organizations reveals this
context; for instance, at the United Nations Global Conferences on Women (1975-1995), there
was a conflictive scenario, both at micro and macro spheres, for a multiplicity of voices, agents
and identities was permitted, at least formally. However, in those final political processes, the
patriarchal structure, appropriating discursive core codes of a liberal feminism and its
preponderance in the feminist field, pressed women to a global pact, which sustained a
fallacious and contingent idea of international solidarity and feminism – mainly raise up in
Cairo, 1994 and Beijing, 1995. As such, this dissertation intended to elucidate complexities and
controversies in those moments, and it revealed projects with logics of power and hegemony in
a space of international negotiations and decision-making process, though romanticized as one
of democratic deliberation.
Keywords: Gender. Global Governance. Identity.
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1 JHADER
[...] o próprio interesse pela temática já revela um compromisso político-ideológico
com ela. Na verdade, a história de vida de cada pessoa encontra-se com fenômenos a
ela exteriores, fenômeno denominado sincronicidade por Jung, e que permite afirmar:
ninguém escolhe seu tema de pesquisa; é escolhido por ele. (SAFFIOTI, 2004, p.
43, grifo do autor)

Declarar-se feminista representa sobretudo um ato de natureza política, seja explicitado
em coletivos populares de rua, ativismo e militância, seja em ambientes de maior formalidade,
a exemplo do espaço de produção acadêmica. Tratando-se de Relações Internacionais, uma
ciência em humanidades enraizada na teoria política, tomar-se como parte do feminismo –
levando-se em conta os diversos conceitos que se desenvolvem dentro do ensejo deste vocábulo
– remete também a uma posição ideológica, a qual perpassa e interfere em quaisquer decisões
tomadas por um/a investigador/a em quesitos de ontologia, epistemologia, metodologia e
também na formulação de um conhecimento em si.
Todavia, tais arbítrios se apresentam em um distanciamento obrigatoriamente medular
entre o/a pesquisador/a e o seu estudo, seu objeto de investigação; tenha-se em vista, há de se
preservar os valores científicos de objetividade, racionalidade, imparcialidade, neutralidade e
empirismo, naturais do fazer acadêmico. Ao decorrer das décadas, o feminismo de ensejo
científico tomou para si essa obrigação como um dos pontos principais de suas críticas; ao passo
que formulava medidas, exigia correções e inseria novos saberes, com a finalidade de
reivindicar um espaço central e específico a seu grupo identitário – mulheres.
Isto é, o feminismo está para as mulheres, deve ser executado por e para elas. Porém os
processos construídos historicamente mostram algumas controvérsias em dita afirmação – e tal
argumentação se faz presente no resgaste de memória da presente dissertação.
Não obstante, constitui-se uma tradição feminista deixar a contradição em total
esclarecimento, sem encerrá-las prematuramente e aqui, reside um raciocínio fundamental de
uma ótica feminista aplicada à ciência, que é: compreender toda perspectiva, projeto de
libertação e produção científica como parte de um conhecimento bem localizado (HARAWAY,
1995; SAFFIOTI, 2004), revelando-se em si, um processo reflexivo quanto ao contexto e
espaço temporal em que se o produz.
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O entendimento supracitado explicita que nenhuma formulação científica estaria
resguardada do viés da pessoa que a constrói. Logo, atributos como ser objetiva, racional,
neutra, imparcial e empírica seriam uma falácia discursiva ao se correlacionarem com uma
investigação de cunho acadêmico (HARAWAY, 1995; SAFFIOTI, 2004).
Assim, o/a investigador/a corrompe seu objeto de pesquisa com sua perspectiva, incluso
muito mais além o faz, transforma-o conforme sua visão de mundo e decisões, à medida que é
também transformado/a pela sua pesquisa, um componente ativo em sua vida.
Sob esta ótica, faz-se relevante posicionar-se, expor claramente quais decisões um/a
pesquisador/a toma ao projetar um determinado conhecimento. Ademais, igualmente
necessário, principalmente com o advento da perspectiva feminista, deve-se criar espaços de
enunciação para as experiências pessoais que interpelam a pesquisa acadêmica, a fim de teorizálas e politizá-las discursivamente.
De tal sorte, gostaria de aparecer em minha dissertação a fim de expressar como cheguei
à escolha de feminismo como meu tema de interesse e investigação. Por outra via, quero
também explanar como tenho sido escolhido por esse conceito vivo e ativo em meu fazer diário,
o qual perpassa atitudes, visão de mundo e práticas discursivas.
Configurado como um dogma da produção acadêmica, sua primeira seção comumente
nomeada como introdução lidera os elementos textuais em uma linha de raciocínio. Aqui,
diferentemente, este capitulo introdutório leva o meu primeiro nome ou prenome – como se
costuma dizer em manuais de citação-referência-autor/a da academia brasileira.
Na verdade, constitui-se tal primazia pelo nome/prenome uma prática cientifica que
adoto em meus textos; a qual aprendi a partir de experiências de publicação de artigos em anais
e revistas feministas no Brasil. Assim, referencio autores/as pelos seus nomes ao menos na
primeira vez em que os/as cito, principalmente para dar visibilidade à questão de sexo e gênero
na produção científica ocidental, predominada majoritariamente por homens, e assim, penso
em fomentar a autoria de mulheres e sua importância.
Muito embora, ao decidir nomear a primeira seção de minha dissertação com o meu
próprio nome bem como a decisão quanto ao título de meu trabalho, faço também um intertexto
com uma figura da cultura pop de relevância em minha geração e, pode-se afirmar, também
proeminente na formulação de práticas discursivas feministas na contemporaneidade,
principalmente com o advento e a expansão de capacidade das tecnologias de informação e
comunicação: me refiro a Beyoncé.
Minha relação com Beyoncé, apreciando o que ela tem produzido em termos de música,
vídeo e cultura pop em geral na última década, subsidia a afirmação em torno de processos
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deveras pessoais, muito embora influentes na investigação acadêmica, porquanto a própria
pesquisa perpassa o momento de vida da pessoa.
A exemplo, tal reflexividade pode ser observada nas formulações teóricas de Donna
Haraway (1995), construídas tomando-se por base sua relação afetiva com o seu cachorro – isto
é, a forma como ela acredita que seu animal doméstico enxerga o mundo; e também na linha
argumentativa de Patricia Hill Collins (1990), possibilitada a partir de uma análise autoetnográfica de sua experiência em ser uma mulher negra e ativista intelectual-acadêmica,
pertencente e ao mesmo tempo forasteira – em termos de identidade e privilégio – na própria
comunidade afro-estadunidense que nasceu.
A saber, Beyoncé é uma cantora negra estadunidense, uma diva nascida em Houston,
Texas (sul dos Estados Unidos), sempre muito engajada com a produção de musicografia e
videoclipes que valorizam a imagem das mulheres, desde sua trajetória em grupo com Girls
Tyme e Destiny’s Child até em sua carreira solo, mais explicitamente nos últimos anos.
“Girls, who run this motha?1”, fragmento da canção Run the World (Girls)2, lead single3
do seu quarto álbum 4, encabeça o título de minha dissertação. A música se vincula a
significados de empoderamento feminino, discursando sobre como as mulheres governam todos
os passos de suas vidas e, por isso, mandam no mundo (ou ao menos detém o poder de fazê-lo
como tal), ao contrário do que muitos homens normalmente pensam.
Meu engajamento pessoal com a música e a decisão de colocar parte de seu refrão como
título de meu trabalho, apesar de críticas e sugestões de colegas e de meu orientador, se justifica
pelo giro de enfoque que dei a minha pergunta de pesquisa, depois de uma série de
recomendações de quem me orientou institucionalmente e claro, participações em seminários
de dissertação. Com o desenvolvimento de minha construção textual, me proponho a analisar
quem manda – ainda, quem são essas garotas que mandam – na governança global dos direitos
humanos das mulheres, o objeto de investigação a ser analisado por esse trabalho.
Compreendo a diversidade de perspectivas insurgentes ao se propor uma argumentação
neste sentido, entretanto, minha intenção, ao introduzir-me em meu texto e aparecer, representa
uma tentativa de posicionamento e, sobretudo, uma tentativa de demonstrar como tais processos
científicos nasceram em um âmbito pessoal, o qual gostaria de teorizar e politizar. O movimento
anteriormente explanado está também relacionado ao fenômeno de convergência entre as
escolhas do/a pesquisador/a e o tema de investigação (SAFFIOTI, 2004).

1

Garotas! Quem manda nessa merda? (tradução nossa).
Mandam no mundo (Garotas) (tradução nossa).
3
A primeira música a ser promovida dentro de um álbum.
2
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Bem, me recordo como se fosse hoje, na madrugada de 13 de dezembro de 2013,
Beyoncé parou o mundo e mudou as regras do jogo4 ao lançar, sem qualquer aviso ou
marketing prévio, um disco com 14 músicas e 17 videoclipes, seu primeiro álbum visual
estilizado como BEYONCÉ, seu nome de nascimento. O trabalho foi aclamado como visionário
de diversas maneiras, quebrou recordes mundiais e deu um novo folego aos concertos da The
Mrs. Carter World Show Tour5, ao meu ver, legendário por estar repleto de experiências
pessoais da cantora como mulher; a saber, há narrativas em torno da maternidade, perda de uma
gravidez por aborto espontâneo, depressão pós-parto, violência policial, críticas aos padrões de
beleza, sexo, sexualidade, prática oral de estimulo de prazer ao órgão sexual feminino, fetiches,
ciúmes, cultura afro-estadunidense e feminismo.
Aliás, com a música ***Flawless6, Beyoncé concedeu notoriedade popular à feminista
nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, ao inserir no interlúdio entre as partes Bow Down7 e
Flawless – ambas componentes da canção supracitada, seu discurso: We Should Be All
Feminists8, apresentado em uma conferência TEDx. Enfim, muito me admirou sua coragem em
expor-se, explicitar suas debilidades e fortalezas em sua arte e, ademais, falar sobre temáticas
mais marginais dentro de sua experiência pessoal como mulher; logo, ao iniciar minha
dissertação com meu próprio nome, pretendo fazer o mesmo, porém proponho transcender uma
mera exposição e com isso, fazer central o entendimento que minha argumentação é atravessada
por escolhas próprias como pesquisador, insurgentes dentro de meu âmago.
No final de abril de 2016, me recordo bem, Beyoncé, minha pesquisa e eu convergimos;
depois de passar por uma decepção ao querer envolver-me com uma pessoa erradíssima, estava
em casa em um sábado à noite para assistir ao filme Lemonade9, sexto álbum visual de Beyoncé.
Assim como em seu trabalho prévio, esse também se constituiu um disco repleto de
narrativas em torno de experiências pessoais. Conquanto, nesse disco, Beyoncé se
autoproclamava como mulher negra e seu propósito era formular um espaço de reivindicação
para mulheres negras dentro do ativismo negro e feminista estadunidense, assim como celebrar
elementos e signos da cultura afro-estadunidense sulista – que é o local de origem da cantora.
4

Aqui, faço um intertexto com sua participação na música Feeling Myself (Me achando) da rapper trinidianaestadunidense Nicki Minaj, na qual Beyoncé se gaba cantando: mudei o jogo quando lancei um álbum digital [...]
parei o mundo (changed the game with that digital drop [...] I stopped the world, tradução nossa).
5
Sua quinta turnê de trabalho, a qual leva seu sobrenome matrimonial, provindo de seu esposo Shawn ‘Jay Z’
Carter; usa-se Mrs. Carter como uma ironia, dada a forma como a imprensa estadunidense se refere a Beyoncé,
apenas a esposa dele, e, ao mesmo tempo, empoderamento individual, pois a contemplar sua filha com ele, a
cantora afirma ver seu propósito de vida se cumprindo.
6
Perfeita (tradução nossa).
7
Prostrem-se (tradução nossa).
8
Nós todas/os deveríamos ser feministas (tradução nossa).
9
Limonada (tradução nossa), vem do dito popular: se a vida lhe der limões, faça uma limonada.
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Assistir ao filme, com certeza, era o que precisava naquele momento de dor, porque a
obra se descrevia como um processo de autoconhecimento e cura de uma mulher negra, diante
de experiências de negligência, traição e invisibilidade social, e de alguma forma, sentia querer
passar por essa experiência de olhar a mim mesmo e restabelecer-me também, ainda que
estivesse fora de tal identidade política. Em uma confusão proposital de narrativas pertencentes
a Beyoncé, a sua mãe, a sua irmã, a sua avó, a sua sogra, todas mulheres negras bem como
outras mulheres negras de seu contexto, a cantora discorre uma trajetória pessoal em onze
capítulos, para cada um deles uma música e uma emoção, além de poemas da feminista somali
Warsan Shire; nessa ordem, Beyoncé expunha sentimentos de intuição, negação, raiva, apatia,
vazio (perda), culpa, correção, perdão, ressurreição, esperança e redenção10.
Ademais da explosão cultural em Formation11 – seu lead single, a música que me
impactou mais, até mesmo por me sentir mais relacionado com ela, foi Don’t Hurt Yourself12
(Capítulo 3 – Raiva), que me chamou muito a atenção por como foi usada a raiva direcionada
e consciente, no sentido de apropriar-se, desconstruir e empoderar-se dentro dos marcos
imagéticos da angry black woman13 estadunidense. Com trechos de um discurso de Malcolm X
dos Black Panters14 sobre a situação de desrespeito à mulher negra na sociedade estadunidense,
fomentou-se a raiva em grupos marginalizados como instrumento de quebra de paradigmas e
transformação; vale a pena ressaltar, este é um processo por vezes visto com repulsa, por parte
de algumas mulheres e inclusive feministas brancas e ocidentais.
Aliás, nos vídeos, fui apresentado ao contexto de marginalização e resistência de
mulheres negras no Sul dos Estados Unidos, compreendi como elas sobreviviam a tantos
cenários de descaso fora e dentro de casa e, ademais, como elas se empoderavam e resistiam
individualmente e, sobretudo, coletivamente umas com as outras, com advento de valores
tradicionais e religiosos de seus contextos culturais. De imediato, me recordei das mulheres
negras em minha própria família.
Você se lembra de haver nascido?
Você agradece pelos quadris que foram quebrados?
Pelo profundo veludo de sua mãe,
e da mãe dela, e da mãe da mãe dela?

10

Tradução nossa para Intuition, Denial, Angry, Apathy, Emptiness (Loss), Accountability, Reformation,
Forgiveness, Resurrection, Hope e Redemption.
11
Formação (tradução nossa).
12
Não se machuque (tradução nossa).
13
Mito cultural presente na consciência coletiva estadunidense em torno da mulher negra, que, conforme costuma
se acreditar, se expressa em ambientes públicos de forma exaltada, munida de ira.
14
Panteras negras (tradução nossa), organização revolucionária de negros/as, centrada em ideologias em torno do
nacionalismo negro estadunidense.
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Há uma maldição a ser quebrada15. (LEMONADE, 2016, tradução nossa)

Tive a benção de haver podido crescer em uma família, na qual se contempla e cultiva
a égide da mulher; e de diversas formas, tais experiências moldaram meu caráter e minha visão
de mundo para ser quem sou hoje, para chegar até aqui e principalmente, me autodeclarar
feminista. Minha avó materna Inez Sampaio, uma mulher negra, deu à luz a seis filhas, Janice
Cerqueira (minha mãe), Adenice Sampaio, Adailza Sampaio, Eliude Sampaio, Valdice
Sampaio e Kézia Sampaio, fruto de seus três matrimônios com três homens diferentes.
As mulheres de meu contexto regional entendem como uma tradição masculina o fato
de que os homens as deixam e, logo, elas criam seus filhos de forma solitária, isto é, durante e
inclusive depois da gravidez, eles apenas desaparecem sem deixar qualquer resquício de uma
vontade de desenvolver um vínculo paterno. Tal acontecimento decorre principalmente se a
abandonada em questão é uma mulher negra, circunscrita em cenários de pobreza e miséria.
A saber, esse foi o caso do meu avô materno Felix Cerqueira. Interessante mencionar
que ele registrou minha mãe, a primogênita da família, somente com seus sobrenomes e, por
essa razão, herdamos ela e eu um sobrenome destoante dos registrados por outros membros de
nossa família; nunca o conheci.
Este padrão de circunstância de vida foi vivido por minha avó, suas irmãs, a maioria de
suas filhas (com exceção de minha mãe) e sobrinhas, todas mulheres negras. A situação só se
vê um pouco distinta a partir da terceira geração.
Por exemplo, algumas de minhas primas dispõem da presença de seus maridos para
cuidar de seus filhos. Não obstante, herdamos nós todos/todas a experiência de vida de minha
avó, de acordo com a qual há que seguir em frente, resistir e sobreviver, independentemente do
quão fatal um contexto de vida possa ser ou se tornar.
Cresci ouvindo algumas histórias de vida dela, transpassadas a mim pela minha mãe.
Há tantas que poderia abordar, as quais minha mãe didaticamente usou para me educar e
informar-me sobre preconceito, racismo, fome, escravidão, etc. A seguir, me centro em uma
narrativa que me marcou muito quando era um menino.
As mulheres de minha família pertenciam ao contexto rural do sul baiano, dependiam
totalmente da agricultura familiar e minha mãe sempre me recordou de todo o trabalho penoso
que haviam tido juntas ao cultivar vegetais, frutos e raízes em seus amplos quintais e, logo,
nada se comparava à sensação de colhê-los. Nessa época, meu avô paterno já havia partido; elas
Fragmento extraído de um poema de autoria de Warsan Shire, recitado por Beyoncé no Capítulo 8 – Perdão, do
filme Lemonade: “Do you remember being born? Are you thankful for the hips that cracked? The deep velvet of
your mother and her mother and her mother? There is a curse that will be broken”.
15
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só tinham a si mesmas para apoiar-se. Ainda assim, a disposição desses recursos naturais
desenvolvido por elas mesmas para viver era o suficiente.
Entretanto, a chegada de gente estrangeira na cidade por volta da década de 1960, a
partir de um pacto entre o governo municipal, por questões justificadas em âmbitos formais e
jurídicos, fez com que elas fossem desempossadas de sua propriedade e sendo deixadas na rua,
sem um espaço para chamar de lar, com absolutamente nada. Minha avó era essa mulher negra
forte e espirituosa, a qual minha mãe e suas irmãs admiravam, e ela lhes disciplinou no sentido
de compreender que elas precisariam somente umas das outras, e, apesar dos infortúnios da
vida, a comunidade matrilinear delas ainda seria sólida e, juntas, apoiando-se, resistiriam e,
principalmente, sobreviveriam.
Minha avó logo obteve um emprego de cozinheira em uma escola pública e, com seu
próprio esforço, fez com que sua família seguisse em frente, avançando, e logrou êxito em criar
seis mulheres de forma independente, sem a presença de uma égide paterna. Tomo com muito
valor, pois vejo essa determinação, espiritualidade e força passada através das gerações de
mulheres negras em minha família, especialmente entre minhas tias e primas, e,
afortunadamente, tais valores também recaem sobre mim.
Pouco a pouco, a situação se incrementou e minha avó encontrou refúgio e um espaço
de empoderamento pessoal na igreja; realço aqui, todos/as os/as membros/as de minha família
materna convergem em formar parte de comunidade negra e estarem conectados a uma prática
religiosa, seja candomblé, catolicismo ou cristianismo. Na religião, minha avó buscou conectarse com seu lado espiritual, pois entendia que sozinha, sem o auxílio de algo superior a ela, algo
que jamais poderia entender, lhe resultaria impossível lograr uma vida de resistência e
progresso, apesar das circunstâncias de dificuldade.
Na igreja, conforme me contava minha avó, pôde desenvolver um pouco de sua
educação formal, aprendeu a ler e interpretar, tomando-se uma prática didática o estudo
aprofundado da Bíblia em escolas dominicais aos domingos bem como no ambiente privado,
dentro de seu quarto. Nesses momentos de intimidade com Deus, ela me dizia que as passagens
das escrituras lhe pareciam complicadas, mas com o auxílio de interpretação do Espírito Santo,
as compreendia bem e se sentia encontrada em tais palavras.
Em razão do viés machista, sexista e misógino imputado pelos seres humanos em
práticas religiosas, se vê conturbado consubstanciá-las em algo que fomenta um acréscimo de
valor social a mulheres. É, de fato, quase impossível trazer religião em debate em círculos
feministas. Entretanto, cresci vendo a minha avó e minha mãe dirigindo cultos nas casas,
pregando as escrituras, tomando a frente em iniciativas dentro da igreja que muitas vezes lhes
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eram delegadas pelos pastores da congregação; nesse sentido, a experiência pessoal insurgente
em mim de ser feminista, tem sua raiz também nesses acontecimentos.
Aliás, o mais fundamental de minha avó talvez tenha sido criar momentos de comunhão
com suas filhas e netos/as dentro de casa. Recordo-me que desde criança, antes de dormimos,
ela dirigia um pequeno culto durante o qual ficávamos todo o tempo de mãos dadas. Pequenos
gestos como esses davam significado ao que ela havia cultivado dentro de sua família, uma
união matrilinear sólida, em que a figura da mulher era correlacionada à liderança e, por
conseguinte, valorada, cultivada, promovida e respeitada.
Avó, a alquimista,
você transmutou ouro dessa vida difícil,
conjurou a beleza em coisas esquecidas.
Encontrou a cura onde não havia vida.
Descobriu o antídoto em sua própria cozinha.
Quebrou a maldição com suas próprias mãos.
Você passou essas instruções à sua filha,
a qual posterirormente passou à filha dela16. (LEMONADE, 2016, tradução nossa)

Sem dúvida, passamos todas/os por experiências de racismo, ambas em suas formas
implícitas, simbólicas e violentas. Ao meu desenvolver enquanto pessoa, minha mãe sempre
me disciplinou no sentido de entender que, apesar do que as pessoas pensavam sobre nós, faziase fundamental entendermos quem éramos e a infinidade de possibilidades a nossa frente, as
quais de forma alguma se viam limitadas por sermos negros/as.
Apesar das vicissitudes, devíamos resistir e seguir avançando – aqui, uma herança
discursiva de minha avó, passada a mim através de minha mãe Janice Cerqueira.
Desesperadamente, você quer ser como ela.
Você não se parece em nada com sua mãe,
você é exatamente sua mãe.
Formosura de uma estrela de cinema.
Como usar o batom da sua mãe?
Você vai ao banheiro para usar o batom de sua mãe,
em algum lugar onde ninguém possa encontrá-la.
Você deve usá-lo,
assim como ela usa decepção em seu rosto.
Sua mãe é uma mulher,
e mulheres como ela não podem ser detidas17. (LEMONADE, 2016, tradução nossa)

Fragmento poético de Warsan Shire, recitado por Beyoncé no capítulo 11 – Redenção da obra Lemonade:
“Grandmother, the alchemist, you spun gold out of this hard life, conjured beauty from the things left behind.
Found healing where it did not live. Discovered the antidote in your own kitchen. Broke the curse with your own
two hands. You passed these instructions down to your daughter who then passed it down to her daughter”.
17
Poema de Warsan Shire, excerto entoado por Beyoncé no Capítulo 6 – Culpa do álbum visual Lemonade: “You
desperately want to look like her. You look nothing like your mother. You look everything like your mother. Film
star beauty. How to wear your mother's lipstick. You go to the bathroom to apply your mother's lipstick.
Somewhere no one can find you. You must wear it like she wears disappointment on her face. Your mother is a
woman and women like her cannot be contained”.
16
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Alguns acontecimentos me impactaram muito; certa vez, ao educar-me sobre o
preconceito racial, minha mãe me contou da fama que tinha em sua época de jovem, unicamente
por ser uma mulher negra, de ser alguém selvagem, impossibilitada de conter-se no quesito
sexo e ademais, gostar de homens casados. Trabalhava em um salão de beleza, na rua onde
moravam meus avós paternos, e ficou sabendo dessa fofoca maldosa por meio de uma de suas
clientes, as quais eram aconselhadas a ter cuidado com ela.
Apesar de saber quem ela mesma era, e com certeza, fora de qualquer possibilidade de
como a desenhavam, compreendia os estigmas sociais carregados pelo corpo das mulheres
negras em nossa sociedade. Mais do que isso, carregava em si mesma a herança de um período
colonial escravista de desfecho muito recente.
Estávamos outra vez vendo televisão juntos, passávamos entre os canais, e exibia-se
uma cena em que uma escrava negra estava fazendo seu trabalho em meio a floresta. De repente,
chegava um homem e violentamente forçava uma relação sexual com ela; de início, a mulher
negra resistia e lutava com ele, mas acabou vencida e sofrendo em silêncio enquanto o homem
a molestava sexualmente.
Ao ver essa cena, os olhos de minha mãe se tornaram pesados e profundos, como se ela
mesmo houvesse passado por essa experiência e resmungou algo mais ou menos assim: é,
naquele tempo as coisas eram assim, e somente podíamos dizer ou fazer pouco ou inclusive
absolutamente nada. Entendo que ela jamais passou por esse contexto de violência, ao menos
em tais circunstâncias, porém ao referir-se como parte de um coletivo, compreendia ali essa
história como um resgaste de narrativa, a qual já havia passado por entre a geração de mulheres
negras em minha família e chegava naquele momento a mim.
Como me posicionei a priori, essas recordações e experiências de minha infância me
marcaram profundamente e, ao fazer feminismo, torna-se impossível desconsiderar tais
vivências pessoais como plano de fundo em minha pesquisa, a qual se construiu enviesada por
essa perspectiva. Isto quer dizer que a autodeclaração como feminista atravessa minha
investigação nos âmbitos de ontologia, epistemologia e metodologia em um ponto de
entendimento que meu compromisso ideológico e político se vincula a uma promoção e resgate
de vozes das mulheres negras de meu contexto regional.
Ao recordar-me da história e experiência de vida das mulheres negras em minha família,
minha categoria de trabalho mulher é a mulher negra. Meu feminismo – apesar de posicioná-lo
em espaços de encontro com outras práticas discursivas feministas – se executa em prol
exclusivamente deste coletivo identitário. Minha própria prática discursiva acadêmica e
feminista tem a ver com o manuseio de indicadores, os quais explicitam identidades periféricas,
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dentre eles, além do gênero, priorizo também a raça, a etnia, a classe social, a cultura e a
religião, levando em conta sobretudo a relevância dos processos históricos.
Defendo que tais processos interferiram em minha pesquisa, a qual deu origem a esta
dissertação; e ao aparecer na minha construção textual nestes e em momentos posteriores, quero
fazer claro o viés pessoal que dei a minha argumentação ao teorizá-la e politizá-la e, o mais
importante, ao entendê-la como uma perspectiva dentro de uma diversidade de tantas outras,
por vezes concordantes ou divergentes.
Neste espaço de parcialidade de um conhecimento situado (HARAWAY, 1995) e, ao
mesmo tempo, espaço de vulnerabilidade, faço minhas escolhas como investigador à luz das
ideologias da prática discursiva feminista que adoto, transformo meu objeto de estudo ao passo
que também me vejo transformado por ele.
Tratando-se do ensejo científico padrão, entendo que há quem pense ser um desgaste
de tempo passar uma quantidade extensa de páginas discursando sobre experiências individuais,
ao invés de adentrar prontamente ao objeto da pesquisa sendo racional, objetivo e neutro,
seguindo o modelo de introdução corriqueiro, o qual meu orientador me aconselhou a fazer.
Contudo, acredito ser de extrema importância – ainda mais dentro de um marco teórico e ativista
feminista – falar sobre estas temáticas que fazem parte da pesquisa, mas que por conta das
exigências acadêmicas supracitadas, por vezes, usualmente representam um espaço inexistente
na produção de conhecimento.
Além de fazer tais experiências uma parte de uma concepção de teoria e política, meu
propósito enquanto investigador e feminista tem se estreitado em proporcionar visibilidade e
lugar de enunciação em ambiente acadêmico a vozes de mulheres de identidade periférica, tanto
para a formulação científica quanto para o próprio feminismo. Um espaço onde aparecem tais
performances de marginalização, poder e imposição de cânones, é o espaço da governança
global dos direitos humanos das mulheres, nesse caso, meu objeto de investigação.
O objetivo desta dissertação foi o de analisar feminismos e tensões em cenários políticos
de

concertação

internacional,

levando-se

em

consideração

processos

construídos

historicamente. A metodologia empregada compreendeu a pesquisa bibliográfica nas
modalidades exploratória e descritiva.
Assim, objetivei captar a construção de hegemonia de um feminismo que considero
liberal, tomando-se por base os processos históricos e aproximando-se das relações
internacionais feministas em torno dos direitos humanos das mulheres em organizações
internacionais.
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Mesmo entendendo o jogo puro de poder entre Estados presentes em tais inter-relações,
por encontrar convergência teórica na ótica de Sonia Alvarez (2014), meu engajamento
transcende a identificação de um grupo de indivíduos/as ou agentes e intercepta mais práticas
discursivas e formulação de significados.
Ao longo de minha argumentação, realço as controvérsias nessas histórias, centrandome em específico em romper com a ideia de surgimento de um feminismo internacional no
processo de Pequim, 1995, na IV Conferência das Nações Unidas para as Mulheres, à medida
que resgato as narrativas de mulheres periféricas em tais momentos – mulheres-outras. No
entanto, ao reconhecer e discorrer, tomando-se por base os documentos oficiais, meu acervo
está mais próximo de textos e acontecimentos não-oficiais/paralelos. E, para mim, o trabalho
de resgaste de vozes foi bastante intrigante, pois em algumas partes me vi refletido no que se
referia a experiências de disciplinamento e marginalização de mulheres-outras em debate com
mulheres de identidade e prática discursiva hegemônicas – mulheres-eu.
Por isso, configura-se uma característica de minha escritura uma série de intertextos
implícitos de minha vivência enquanto acadêmico no Instituto Universitario de Investigación
de Estudios de las Mujeres y de Género da Universidad de Granada – UGR, na Espanha. O
que havia passado a algumas mulheres em conferências internacionais abordadas em meu
trabalho representou o que aconteceu comigo mesmo – e também a algumas colegas de
identidade não-europeia – em debates fervorosos com outras colegas, algumas professoras e
feministas mainstream espanholas em sala de aula, bem como em eventos promovidos pela
universidade; às vezes, entre eu mesmo com minha orientadora institucional na UGR.
Diante destas observações, vejo como os processos históricos são relevantes e ainda
possuem uma ressonância em acontecimentos da contemporaneidade. Aliás, a experiência de
escrever minha dissertação em Granada também me possibilitou o contato com feministas e
práticas discursivas mais marginais, e tenho a honra de conhecê-las pessoalmente e poder citálas em meu trabalho. Agradeço especialmente ao meu orientador por me apoiar nessa
empreitada um tanto arriscada.
A seguir, minha dissertação segue em três capítulos e uma seção conclusiva para
considerações finais.
O primeiro capítulo compreendeu uma revisão teórica para o embasamento do trabalho;
nessa parte, decidi por quais vias caminharia, o que tem a ver com um entendimento sobre o
conceito de feminismo e as categorias de análise relevantes para entender a situação das
mulheres, tendo em vista a mulher negra de meu contexto, a qual nasceu em minha experiência
pessoal. Aqui, também explano sobre a história oficial do feminismo (ALVAREZ, 2014),
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buscando dissecar os momentos fundacionais, mitos teóricos e políticos, separados
didaticamente em Primeira, Segunda e Terceira Onda do Feminismo.
O próximo capítulo se centrou em entender como tal ideologia penetra em meu campo
de estudo, que são as Relações Internacionais, revelando-se enfim uma diversidade de práticas
discursivas em interações de hegemonia e resistência, a qual me refiro ao utilizar a terminologia
feminismos. Procuro demonstrar estas tensões na construção da governança global dos direitos
humanos das mulheres, tomando-se por base a relevância dos processos históricos abordados
em seção anterior. Aqui, ainda discorro sobre os principais acontecimentos no sistema
internacional, regido entre os períodos da Liga das Nações (1919-1942) e Organização das
Nações Unidas – ONU (1945-atualmente); didaticamente, optei por sistematizar algumas
informações em quadros.
No capítulo três, dar-se-á um enfoque às conferências da ONU e seus processos, e em
especial ao caso de Pequim, 1995 e a sua história de êxito em fomentar, de maneira inédita, o
surgimento de um feminismo internacional. Por sua vez, busquei abrir espaço de enunciação
às vozes de mulheres de identidade periférica em tais momentos, a fim de explicitar como
empreenderam mecanismos de resistência, tendo-se em vista o movimento de homogeneização
identitária instituído por quem efetivamente comandou os processos de negociação
internacional, e, por conseguinte, intentou deslegitimá-las discursivamente e enfraquecê-las em
seus significados políticos e ideológicos.
Na parte de considerações finais, retomo o que me propus a estudar em meu trabalho.
Como a minha introdução autointitulada como JHADER, acredito ser uma das partes mais
relevantes de minha dissertação, pois além de finalizar minha argumentação deixando aberturas
para outras perspectivas, retomo também alguns processos pessoais meus, sobretudo, meu
momento atual de conflito entre abandonar discursos, significados e categorias de análise que
me servem quanto a legitimação científica e feminista de minha pesquisa, porém estão fora e,
por vezes, invisibilizam o feminismo, o qual me proponho a fazer parte bem como a identidade
de mulher com a qual gostaria de dialogar.
De tal sorte, a presente dissertação espera contribuir em uma abertura a loci de
enunciação, encobertos em razão de contextos históricos assim como da perspectiva de pacto
internacional, fundamental para instrumentos referentes a governanças globais. Assim,
pretendo conceder visibilidade a uma outra faceta da história em torno da governança global
dos direitos das mulheres, compreendendo em tais espaços as contradições diante da ideia de
solidariedade entre os feminismos, analisando-os, quer dizer, analisando suas práticas
discursivas, em dinâmicas de hegemonia, marginalização e resistência.
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2 FEMINISMO EM PERSPECTIVA HISTÓRICA
2.1 Gênero, patriarcado, feminismo
2.1.1 Notas introdutórias sobre o feminismo
O movimento feminista, atuando em linhas gerais, evoca uma série de discussões em
torno da figura da mulher, a fim de melhorar a sua condição enquanto humana. Sob a
perspectiva do ativismo político, questionou-se o posicionamento do sexo feminino na ordem
social e a construção das características associadas à feminilidade, as quais colocavam mulheres
em situação de depreciação, marginalização social e risco de vida; questionamentos os quais,
deve-se ressaltar, perduram até tempos hodiernos.
Com efeito, o feminismo logrou sua instrumentalização no meio público, tomando
espaço, por exemplo, na crítica literária, nos meios de comunicação, na arte, na produção
científica, nos tópicos humanitários (direitos, garantias, liberdades e assistências) e nos espaços
de tomada de decisão e poder. Pode-se dizer que esses esforços em galgar visibilidade se
fizeram relevantes no sentido de desconstruir e refutar o status quo de subordinação, dominação
e exploração de mulheres – o que, todavia, se constitui uma batalha incessante.
Embora, pondero como proeminente para esta dissertação a definição do trabalho de
Sonia Alvarez (2014): o feminismo como “campo(s) discursivo(s) de ação” (ALVAREZ, 2014,
p. 16), o qual compreende organismos direcionados a uma determinada temática bem como
“uma vasta gama de atoras/es (sic) individuais e coletivos e de lugares sociais, culturais e
políticos” (Ibid., p. 18), faz-se central entender que em épocas distintas, um/a diferente ator/atriz
(Igreja, ONG18, Estado, corporações e pessoas) ou vertente (corrente teórica, metodologia,
dogma e ideologia) fica mais em evidência enquanto outros/as agentes e, por analogia, outras
perspectivas recebem menos visibilidade (ALVAREZ, 2014).
A ideia de campo discursivo feminista (ALVAREZ, 2014) remete a uma formulação de
práticas discursivas embasadas em trabalhos acadêmicos de suas autoras (antropólogas,
filósofas, críticas literárias, romancistas, economistas, internacionalistas, cientistas sociais e
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políticas) bem como as ideologias intrínsecas aos projetos de emancipação feminina por parte
de suas ativistas; é o fazer feminismo. Faz-se primordial entender que, com frequência, alguns
campos discursivos – dizendo respeito a uma prática discursiva – acabam “às vezes
conseguindo se estabelecer como hegemônicos” (ALVAREZ, 2014, p. 18).
Ademais, os/as agentes e as vertentes podem se articular por meio de redes de
comunicação política em âmbitos formais e informais a fim de se inter-relacionarem. Com isso,
há uma dinâmica entre suas práticas discursivas (DOIMO, 1995 apud ALVAREZ, 2014) e
conforme Alvarez (2014) expressa em sua argumentação:
Esses campos também se articulam discursivamente através de linguagens, sentidos,
visões de mundo pelo menos parcialmente compartilhadas, mesmo que quase sempre
disputadas, por uma espécie de gramática política que vincula as atoras/es (sic) que
com eles se identificam. Nesse sentido, os campos feministas se constroem por meio
de um emaranhado de interlocuções; as suas redes não são meras condutoras de
processos culturais, são “culturalmente constituídas por interações comunicativas”
(Mische, 2003). (ALVAREZ, 2014, p. 18 e 19)

Sob esta ótica, o feminismo também fomenta espaços discursivos de configuração
política, nos quais se imagina, constrói e exerce a cidadania, os direitos, os princípios, as
identidades e o poder, (ALVAREZ, 2014); sendo necessário realçar que todos os componentes
anteriormente mencionados são disputados e negociados, logo, decorre desse contexto as
desigualdades em razão de ser explicitamente relações de poder (ALVAREZ, 1998a). Destarte,
tem-se algumas práticas discursivas feministas mais bem aceitas, permitidas e até mesmo
incentivadas à medida que outras formas de fazer feminismo se veem limitadas, são
disciplinadas, marginalizadas e discriminadas (ALVAREZ, 1998a).
2.1.2 Gênero e patriarcado como categorias de uma análise feminista
Se tratando de uma de suas práticas discursivas, o feminismo, ao propor debates sociais
em torno da mulher, pôde fomentar diversas análises sobre a temática da identidade (WIBBEN,
2008), isto é, quem os homens pensam ser? Quem as mulheres pensam ser? Desse modo,
compreende-se como ontológico de uma investigação dentro de um marco teórico feminista
meninos e meninas, homens e mulheres, sujeitos/as a um molde identitário que se vincula a
uma construção social e uma socialização específica, ambas partículas constituidoras de uma
identidade (BEAUVOIR, 1949; SCOTT, 1988; SAFFIOTI, 2004; WIBBEN, 2008).
Tomando-se por base tal ponto de partida, imprimiu-se uma identificação a um grupo
(WIBBEN, 2008) conforme o fator biológico, que nesse caso havia sido o sexo: masculino e
feminino. Estar identificado/a como parte de um grupo significa ser conferido/a um conjunto
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de normativas (WIBBEN, 2004): práticas, costumes, culturas e instituições sociais – as
narrativas construídas em processos históricos sobre quem as pessoas pensam ser.
Estas normativas amparam o sentimento de pertencimento a um grupo enquanto
impulsionam a exclusão, dotada até mesmo de repulsa, por assim dizer, de quaisquer narrativas
destoantes, ora pertencentes a outros coletivos (WIBBEN, 2008). Por ilustração, se um/a
indivíduo/a é identificado/a como um/a membro/a do grupo 1, a identidade dessa pessoa está
caracterizada por tudo que ser grupo 1 representa e, por outro lado, absolutamente nada
relacionado a um grupo 2, ou um grupo 3, e assim por diante.
Perseguindo tal raciocínio, a partir da noção de identidade emerge a ideia de diferença,
ambas passam a se co-constituir (CAMPBELL, 1996; HALL, 1999; WIBBEN, 2008). Ao invés
de ser uma relação dialética – conceitos opostos anulantes de si, compreende-se que a
identidade é o par da diferença (SAFFIOTI, 2004).
Como apresentado anteriormente, são vocábulos produzidos com base em processos
históricos, os quais sistematizam as experiências humanas em normativas. Estas narrativas
engendram significados sobre a vida como ela é e quem as pessoas são, ou melhor, como a vida
deve ser e quem as pessoas pensam que são.
Ainda, por haver aí uma alusão a um aspecto regulamentário, possibilita-se a articulação
de interesses e prestígios bem como a depreciação justificada, injustiças e desigualdades
(WIBBEN, 2008). Por isso, a discussão é também sobre espaços, estar dentro de um grupo A
significa estar fora do grupo B, ademais, por ser do grupo A quais espaços se permite adentrar?
Quais espaços são excluídos a possibilidade de participação de integrantes de um grupo B?
Com frequência, o par ‘identidade/diferença’ é utilizado para se empreender análises
feministas (BEAUVOIR, 1949; SCOTT, 1988; WIBBEN, 2008); a finalidade é construir
teorias, formas de se entender o mundo, à luz da dinamicidade do sistema homem/mulher, tendo
em vista as narrativas construídas historicamente sobre masculinidade e feminilidade. Sob essa
perspectiva, se transcende os limites tidos como naturais, dizendo respeito somente ao sexo –
órgão sexual – aproximando-se mais da inter-relação entre esses eixos de identidade, realçando
diferenças e contradições.
Então, como se pode compreender a posição de subjugação da mulher (e de todas as
características associadas a ela) em relação ao homem? Primeiramente, ao se tratar de
identidade/diferença, fala-se também em interações pautadas no tributo poder, as quais possuem
como característica a assimetria; estar em um grupo A pode significar estar em uma posição
superior a quem está em um grupo B, por exemplo.
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Conquanto, a pergunta-chave é: estar em superioridade se articula com quais prestígios?
Tais questionamentos podem convergir na dinâmica do eu e do outro, muito empregada em
estudos de identidade/diferença (CAMPBELL, 1996; HALL, 1999; WIBBEN, 2008).
Nesse caso, o eu é a identidade desejada, é tido como o conhecido, é quem está dentro
e possui uma posição superior; as experiências são construídas a fim de legitimar o poder do eu
nesta estrutura e criar uma tradição compartilhada (WIBBEN, 2008) – entendida aqui como o
próprio processo histórico. Já o outro possui narrativas diferentes e desconhecidas, está fora e
possui um status inferior; o desconhecimento nutrido pela repulsa, ampara a atuação do eu em
idealizar uma imagem sobre o outro (WIBBEN, 2008), isto é, uma caricatura sobre o que o eu
pensa ser o outro – efetivamente, aquilo que deve ser.
Apesar de ser algo idealizado, pela posição superior e detenção de poder intrínsecos a
eu neste esquema, a imagem sobre o outro é imposta, representa uma identidade naturalmente
concebida, sem qualquer possibilidade de contestação. Mediante essa disparidade entre ser eu
e ser outro, tem-se uma relevante contradição: o eu é o constituidor das narrativas sobre si
mesmo e sobre o outro, logo, a identidade do eu é construída em si e a identidade do outro é
determinada pela identidade do eu (tudo aquilo que o eu não é e o outro deve ser).
Trazendo para a explanação feminista, o eu e o outro podem representar
respectivamente o homem e a mulher, conforme Simone de Beauvoir (1949) argumenta: “a
mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem e não este em relação a ela; a fêmea
é o inessencial perante o essencial. O homem é o Sujeito, o Absoluto, ela é o Outro” (LÉVINAS,
[19--?] apud BEAUVOIR, 1949, p. 10). Explicando, ter sua identidade vinculada ao grupo
mulher significa estar fora do grupo homem, e é também ter suas narrativas reduzidas à
feminilidade, que é um conjunto de narrativas excludentes de masculinidade.
Com o desenvolver da humanidade, as mulheres – as quais haviam estado no lado de
fora – começavam a ingressar na formulação de um mundo apreciador da identidade masculina,
pois os homens o haviam elaborado, e “o presente envolve o passado e no passado toda a
história foi feita pelos homens” (BEAUVOIR, 1949, p. 15).
Nesta estrutura, ser homem significa ser o eu, então o comando dos processos referentes
a vida se legitimou pelo poder emanado naturalmente por essa identidade, que é a posição
constituidora e o status de superioridade; logo, o mundo se vê caracterizado pela dominação
masculina. Porquanto, “a posição que emerge como posição dominante é, contudo, declarada a
única possível. A história posterior é escrita como se essas posições normativas fossem o
produto do consenso social e não do conflito” (SCOTT, 1988, p. 87).
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O que resta às mulheres? O lado inferior, sua sujeição à manutenção do ser masculino
e de sua dominação assim como as mazelas sociais, violência, dependência, pobreza e
desigualdade. Observando as vicissitudes supracitadas, inerentes ao ser mulher, o feminismo
fomentou uma agenda embasada no exercício de garantias humanitárias, direitos e liberdades,
a qual ajuntou esforços em quebrar barreiras sociais, econômicas, culturais e políticas,
prejudiciais às mulheres. Dentre as inciativas, pode-se destacar o combate à violência
doméstica, a conquista da igualdade entre os sexos e a promoção do empoderamento feminino.
Além disso, se tratando de identidade/diferença, o movimento feminista pregou a
ruptura com estigmas socialmente fixos, isto é, as narrativas construídas historicamente sobre
a identidade da mulher. Conforme já exposto, em razão de haver tido uma preferência natural
ao signo masculino, depreciou-se a égide feminina na estrutura social do fazer diário; com
efeito, as mulheres foram posicionadas fora de espaços públicos vinculados à tomada de decisão
e ao poder, assim como se viram limitadas em exercer a vida em sua plenitude.
Deste modo, faz-se relevante retomar um ponto de convergência entre o eixo
identidade/diferença e as análises feministas: a sua localização no nível pessoal19. Até aqui se
debateu a inter-relação entre pessoas em observação do indicador sexo, a qual, a partir de
narrativas construídas historicamente, caracterizou-se por assimetrias, desigualdades e
contradições; vale relembrar, representando uma dinamicidade pautada no poder.
Não obstante, tais peculiaridades presentes no microambiente (a interação humana)
(FOUCAULT, 1981 apud SAFFIOTI, 2004), tendem a atingir a estrutura social do sistema em
uma perspectiva macro (o mundo) (SAFFIOTI, 2004). Da mesma maneira, as desproporções,
irregularidades e controvérsias ecoam nessa mesma esfera macro.
Com isso, vive-se em um mundo de jogos de poder, o qual se vê vinculado, com
frequência, à possibilidade de se produzir, acumular e expandir riquezas. Exemplificando, os
processos envolvendo o capital financeiro – investimento, cobrança sobre taxa de juros,
empréstimos, etc. – aumentaram consideravelmente à medida em que se empreenderam as
cátedras da produção em escala global (SAFFIOTI, 2004).
Globaliza-se a primazia pelas riquezas, a sede pelo poder e – igualmente – as
desigualdades e as contradições devido ao capitalismo, o qual está presente na estrutura do
mundo (SAFFIOTI, 2004). Se trata de um sistema caracterizado por uma divisão social do
trabalho, guiando-se pela incessante acumulação de capital, na qual as atividades econômicas
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(SYLVESTER, 2001; TICKNER, 2001; ENLOE, 2007).
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mais rentáveis estão concentradas em zonas principais enquanto pouco lucro e, logo, poucas
riquezas são encontradas em zonas periféricas (WALLERSTEIN, 1996).
Refletindo a peculiaridade observada na interação humana – o microambiente, e, no
sistema capitalista – a estrutura macro, o poder seguido de uma parcela significante de bens
está nas mãos de poucas pessoas, eles são o eu, estão dentro. Por outro lado, muitas outras
sofrem por estar fora destes espaços e vivenciam diariamente mazelas.
Ao se combinar o quadro de contradições e desigualdades geradas pelo capitalismo em
escala global com a discriminação embasada no sexo, o sexismo em inter-relação pessoal, a
situação das mulheres tende a se agravar. Reforçam-se as vicissitudes em razão da mulher
possuir uma identidade depreciada conforme a assimetria entre os sexos e por possuir pouco ou
nenhum poder, sua participação na produção, e principalmente, na acumulação e expansão de
riquezas é mínima ou inexistente.
Segundo Heleieth Saffioti (2004) “as mulheres são ‘amputadas’, sobretudo no
desenvolvimento e uso da razão e no exercício do poder” (SAFFIOTI, 2004, p. 35). A
feminilidade construída historicamente e requerida pela sociedade tem a ver com a docilidade,
a cordialidade, a sensibilidade e a paz (SAFFIOTI, 2004); espera-se ainda que a ambição de
vida de uma mulher seja lograr o matrimônio (casar-se com um homem) e a maternidade
(engravidar de seu cônjuge, homem) (ADICHIE, 2014). Perceba-se, as narrativas sobre quem
as mulheres são, conforme argumentado a princípio, se determinam em função do homem.
Por outro lado, “os homens [...] são estimulados a desenvolver condutas agressivas,
perigosas, que revelem força e coragem” (SAFFIOTI, 2004, p. 35), é um processo de construção
de narrativas totalmente diferente. Apesar dessas normativas serem nomeadas como um
fenômeno social, à medida em que se tornam incontestáveis, mais se apresentam como naturais
e intrínsecas da biologia do ser humano:
Segundo Jung (1992), tanto homens quanto mulheres são dotados de animus e anima,
sendo o primeiro o princípio masculino e a segunda, o princípio feminino. [...]
Todavia, a sociedade estimula o homem a desenvolver seu animus, desencorajando-o
a desenvolver sua anima, procedendo de maneira exatamente inversa com a mulher.
Disto decorrem, de uma parte, homens prontos a transformar a agressividade em
agressão; e mulheres, de outra parte, sensíveis, mas frágeis para enfrentar a vida
competitiva. (SAFFIOTI, 2004, p. 2004)

Na verdade, pode-se afirmar que essas narrativas dizem respeito ao que se concebe como
masculinidade e feminilidade, pouco têm a ver com a constituição corpórea ou os órgãos
sexuais, sendo mais um processo de construção de identidade. Trazendo para o que se considera
essencial a muitos trabalhos feministas, as narrativas sobre quem as pessoas pensam ser
encontram significação nas análises sobre o gênero.
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Gênero é um vocábulo extremamente importante para o feminismo; muitas autoras o
consideram uma ferramenta analítica central, e além disso, se representa também uma categoria
histórica, a qual segue em processo de contínua revisão e adendos (SCOTT, 1988; SAFFIOTI,
2004). No debate mainstream do feminismo, seu conceito foi inaugurado por Gayle Rubin em
1975 (apud LOVE, 2007), uma antropóloga feminista estadunidense conhecida pelo “sistema
sexo-gênero20” (RUBIN, 1975 apud LOVE, 2007, p. 304, tradução nossa).
Ao estabelecer conexões entre gênero e sexualidade, Rubin (1975) produziu renomadas
observações sobre como o sexo biológico, por si só, pode ser transformado em um sistema de
desigualdades (apud LOVE, 2007). Assim, sob a ótica do sistema sexo-gênero, o sexo
biológico, a desigualdade de gênero e o comportamento sexual são categorias de análise
vinculantes, amparam umas às outras, ficando impossível separá-las ao entender a figura e o
papel da mulher no meio social (RUBIN, 1975 apud LOVE, 2007).
Em 1988, tem-se como destaque a historiadora estadunidense Joan Scott (1988),
frequentemente referenciada na área de humanidades, em especial nas Ciências Políticas e
Relações Internacionais (ENLOE, 2007; TICKNER, 2001; RANDALL, 2010). Fundamentada
teoricamente no pós-estruturalismo de Derrida (1976) e Foucault (1980) (apud SCOTT, 1998),
a autora desconstruiu as formulações teóricas de cunho essencialista sobre sexo e gênero, as
quais cristalizavam o sexo e o corpo da mulher no espaço e no tempo (SCOTT, 1988), inclusive,
estabelecendo críticas diretas ao sistema sexo-gênero (RUBIN, 1975 apud SCOTT, 1988).
Segundo a autora, o gênero é uma categoria útil à análise histórica, ao invés de ser
somente uma instituição social descritiva (SCOTT, 1988). Sua definição:
[...] tem duas partes e diversos (sic) subconjuntos, que estão inter-relacionados, mas
devem ser analiticamente diferenciados. O núcleo da definição repousa numa conexão
integral entre duas proposições: (1) o gênero é um elemento constitutivo de relações
sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e (2) o gênero é uma forma
primária de dar significado às relações de poder. (SCOTT, 1988, p. 86).

O trabalho de Scott (1988) revela a sua importância ao consubstanciar as relações sociais
com as representações do poder, tendo como partícula constitutiva o gênero; ou seja, se uma
relação social muda, igualmente, haverá uma mudança na representação do poder (SCOTT,
1988). Por sua vez, o gênero desempenha papel central e se desdobra em quatro elementos
inter-relacionados: (1) os símbolos culturais, os quais aludem a representações simbólicas no
contexto humano, (2) os conceitos normativos, utilizados na leitura do símbolo e, ao mesmo
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tempo, limitam outras possibilidades de interpretação, (3) as concepções sobre a política, a
organização social e as instituições e (4) a identidade subjetiva (SCOTT, 1988).
Referenciando as análises de Scott (1988), principalmente ao evocar elementos
discursivos para o corpo e o sexo, a partir de 1990, a filósofa estadunidense Judith Buttler
(1990) retomou os estudos em torno de gênero e sexualidade, tendo aqui um enfoque na
performance (com quem e como se relaciona sexualmente, repetição socialmente caricaturada).
Nesse momento, a escritora exprimia uma crítica à ordem na estrutura social, a qual prescindia
uma coesão entre sexo, gênero e prática sexual (materialidade e performatividade), revelandose em si uma face heteronormativa da sociedade, aliás, como deveria ser (BUTTLER, 1993).
A autora, inclusive, pode ser considerada uma propulsora dos estudos queers21.
Sem qualquer pretensão de inaugurar, re-conceituar ou mesmo encerrar as discussões
sobre o gênero, a socióloga brasileira Heleieth Saffioti fomentou uma série de produções
científicas, defendendo a descentralização de tal vocábulo nas análises feministas (SAFFIOTI,
2004). Fazendo-se mister ressaltar que seu trabalho se constituiu medular para o
desenvolvimento da presente dissertação, pois Saffioti (2004) apontou a uma possibilidade de
se confrontar diretamente o real problema.
Segundo sua argumentação, outros indicadores como o patriarcado, a violência e o
sexismo, merecem também uma atenção e devem ser posicionados lado a lado às questões de
gênero (SAFFIOTI, 2004). Para Saffioti,
[...] o gênero pode ser concebido em várias instâncias: como aparelho semiótico
(LAURETIS, 1987); como símbolos culturais evocadores de representações,
conceitos normativos como grade de interpretação de significados, organizações e
instituições sociais, identidade subjetiva (SCOTT, 1988); como divisões e atribuições
assimétricas de características e potencialidades (FLAX, 1987); como, numa certa
instância, uma gramática sexual , regulando não apenas relações homem-mulher, mas
também relações homem-homem e relações mulher-mulher (SAFFIOTI, 1992,
1997B; SAFFIOTI; ALMEIDA, 1995). (SAFFIOTI, 2004, p. 45)

Saffioti explica que cada feminista procurará dar o foco segundo a análise que se propõe
(SAFFIOTI, 2004). Tem-se uma infinidade de formulações teóricas22, algumas inclusive
divergentes entre si; contudo, pode-se afirmar que haja um ponto mínimo de intercepção: o
gênero é o processo de construção de narrativas sobre a masculinidade e a feminilidade

21

Representam um conjunto de teorias pós-identitárias que rejeita o binarismo na classificação de indivíduxs, ou
seja, normas tidas como universais – homossexual, heterossexual, homem e mulher. Reconhece-se então uma
variedade de classificações sendo que nenhuma é vista como natural ou fundamental (LOVE, 2007).
22
Faz-se importante esclarecer que evade do escopo desta produção acadêmica propor um debate cobrindo toda a
história e as teorias sobre o gênero. Por se tratar de uma dissertação dentro das Ciências Políticas e, mais
especificamente, das Relações Internacionais, escolheu-se as autoras mais referenciadas por obras, elegidas na
pesquisa bibliográfica deste trabalho, em ditas áreas científicas.
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(SAFFIOTI, 2004), sobre as identidades, sobre aquilo que a sociedade espera e, analogamente,
as pessoas pensam ser.
À luz desta perspectiva, precisa-se entender que a assimetria imputada na inter-relação
entre homem e mulher, geradora de poder, apreciação e superioridade por um lado, e submissão,
depreciação e inferioridade por outro, se remete ao patriarcado (SAFFIOTI, 2004). O
patriarcado “como o próprio nome indica, é o regime da dominação-exploração das mulheres
pelos homens” (SAFFIOTI, 2004, p. 44).
Deve-se entender que o gênero precede a sociedade, um fator que embasa sua construção
é a divisão social do trabalho, ou melhor, divisão sexual do trabalho (BOURDIEU, 1998;
SAFFIOTI, 2004). Há quem afirme que houve sociedades mais igualitárias (LERNER, 1986
apud SAFFIOTI, 2004), nas quais a caça e a coleta, atividades atribuídas respectivamente a
homens e mulheres, eram equilibradas em sua provisão. A “coleta é certa, acontecendo
cotidianamente, a caça é incerta” (SAFFIOTI, 2004, p. 58), sendo assim o homem pode retornar
a sua comunidade com um animal de grande porte ou nada, já a coleta está sempre disponível,
pois é assegurada pelo processo de resiliência – leia-se sustentabilidade biológica – da natureza.
Tratando-se de caça e coleta, pode-se inferir que muitas civilizações foram amparadas
pelas atividades produtivas dos homens, e, mais robustamente, das mulheres (LERNER, 1986
apud SAFFIOTI, 2004). O processo que se levou ao ambiente contemporâneo envolve o
reconhecimento de dois fatores: “1) a produção de excedente econômico [e] [...] 2) a descoberta
de que o homem era imprescindível para engendrar uma nova vida” (SAFFIOTI, 2004, p. 59).
Porém, antes de mais nada, deve-se observar também a antropoprodução – atividade
independente de fatores biológicos e naturais envolvendo máquinas, tecnologias e inovação
(BERTAUX, 1977 apud SAFFIOTI, 2004), a qual concedeu mais poder ao homem e à
dominação masculina (SAFFIOTI, 2004). Pelo fato da caça ser um exercício perene, os homens
detinham tempo livre para o desenvolvimento de sua criatividade e “criaram sistemas
simbólicos da maior eficácia para destronar suas parceiras” (SAFFIOTI, 2004, p. 60).
De tal sorte, acredita-se que a implementação do patriarcado date de 3100 a. C. e a sua
consolidação na estrutura social do mundo de 600 a. C. (LERNER, 1986 apud SAFFIOTI,
2004). Nesse período, houve uma resistência das mulheres à imposição desse regime, o que
desencadeou uma batalha de dois milênios para se atingir um ponto de absorção nas práticas
sociais (SAFFIOTI, 2004). Por fim, o patriarcado se transformou e evoluiu – na verdade, segue
em processo contínuo de transformação e evolução.
Em sua versão mais contemporânea, uma de suas peculiaridades reside em permitir que
o homem controle a sexualidade da mulher – o contrato sexual, com a finalidade, por exemplo,
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de garantir a fidelidade da esposa ao seu marido e de inferir sobre a decisão da mulher em ter
filhos (quantos, quando, tê-los ou não) (SAFFIOTI, 2004). Comumente, essa normativa se
mascara no discurso de preservação do valor e da integridade do casamento, porém, ao fundo,
vê-se na verdade uma busca pela solidificação e manutenção do poderio masculino.
Pela ideologia de contrato social (SAFFIOTI, 2004), é ao homem que devem ser
remetidos todos os passos planejados e decididos por uma mulher em quaisquer fases de suas
vidas, é ao seu pai, esposo e filho. Essa regra se fixa na estrutura da interação humana, pois o
poder patriarcal se reifica no ideal de propriedade – a base material (SAFFIOTI, 2004) “de
todas as mulheres submetidas ao poder doméstico de um homem, seja esposa, seja escrava, [...]
são consideradas seu gado” (WEBER, 1999, p. 234-235).
Além disso, esse regime empreende formas de os homens assegurarem, para si mesmos
e para outros, os componentes primordiais aos meios de produção e conservação da vida
(SAFFIOTI, 2004). Por conseguinte, as mulheres são utilizadas como materiais sem custos de
aquisição para a satisfação sexual e a reprodução de herdeiros, unidades familiares de trabalho
e novas reprodutoras (BOURDIEU, 1998; SAFFIOTI, 2004).
No entanto, faz-se necessário refutar a ideia de que o patriarcado contenha o contrato
social e o contrato sexual associados, respectivamente, ao ambiente público e privado e, por
conseguinte, estaria mais bem vinculado a essa esfera ou a outra. O regime patriarcal flui em
todas as estruturas de poder da sociedade, constitui hierarquias e delineia a sociedade civil bem
como o sistema de Estados (SAFFIOTI, 2004); apesar de distintos – remetendo-se inclusive ao
eu/outro e dentro/fora, são espaços intimamente interligados.
Para a análise feminista, o patriarcado deve ser valorado uma vez que é o “único
conceito que se refere especificamente à sujeição da mulher, e que singulariza a forma de direito
político que todos os homens exercem pelo fato de serem homens” (PATEMAN, 1989, p. 39).
Abre-se, então, um debate sobre o exercício de direitos, porque o patriarcado mais do
que uma relação de ordem privada e pública, possui também um eixo civil (SAFFIOTI, 2004).
Por exemplo, como anteriormente argumentado, nota-se uma concessão de garantias sexuais
aos homens sobre as mulheres (PATEMAN, 1989), sem qualquer tipo de medida reguladora no
sentido mais igualitário, pois a regulação sim existe de maneira desigual e favorável ao homem.
Conquanto, o patriarcado por mera ideologia que possa ser se corporifica no ato, a
violência (SAFFIOTI, 2004). Se apresenta, igualmente, como “violência simbólica, violência
suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias
puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou mais precisamente, do
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desconhecimento, do reconhecimento” (BOURDIEU, 1998, p. 6-7). Embora, também possa ser
a violência intrafamiliar, doméstica, sexual, patrimonial, chegando a causar até mesmo a morte.
Enfim, com todos esses mecanismos, o patriarcado fundamenta a conservação do status
quo de outro da mulher, ademais, possibilita a ela a estar fora da construção do mundo, da
produção de riquezas e do exercício do poder, pode ser identificado como o real problema a ser
enfrentado por feministas. É uma ideologia “de reificação, de alienação, de cosificação”
(SAFFIOTI, 2004, p. 139), é também o objetivo de transformação de algumas feministas, de
seu bojo teórico, de seu ativismo político e de seu campo discursivo.
Como abordado em primeiro momento, se trata de uma batalha incessante, dizendo
respeito a uma cronologia esquadrinhada no espaço, a qual, por motivos de didática e melhor
compreensão, serão abordadas em perspectiva histórica através das ondas do feminismo.
2.2 A história oficial do Feminismo
2.2.1 Primeira Onda do Feminismo
2.2.1.1 O protofeminismo
A princípio, pode-se afirmar que o percurso histórico do feminismo se remeta
principalmente a acontecimentos vivenciados no Ocidente (DINSHAW, 2007; WILCOX,
2007) ou ainda no Norte global. Fala-se, então, de uma desconstrução e reestruturação de
narrativas sobre identidade, sexo e gênero, empenhadas por mulheres (e até mesmo alguns
homens considerados aliados), residentes no hemisfério Norte, sendo mais específico, na
Europa Ocidental e nos Estados Unidos, empreendimentos os quais vieram a se desdobrar a
posteriori nas demais localidades do mundo.
O que se discorre aqui, portanto, é a história nomeada como a oficial do feminismo
(ALVAREZ, 2014), no entanto, reconhece-se também que haja uma diversidade de genealogias
e historiografias feministas, dado também o movimento de tráfico de teorias de gênero23
(COSTA, 1998). A saber, algumas historiadoras (VALCÁRCEL, 2001; DINSHAW, 2007;
WILCOX, 2007; MONLEÓN; POLANCO, 2013) costumam datar o nascimento do
pensamento feminista no Iluminismo, também conhecido como Século das Luzes ou Ilustração.

23

Movimento epistemológico comumente praticado por feminismos do Sul Global e não-ocidentais (ALVAREZ,
1998; COSTA, 1998; SANDOVAL, 2004). Tomando-se por base o trabalho da acadêmica brasileira Claudia Costa
(1998), resumidamente, consiste em apropriar-se de teorias formuladas em contextos do hemisfério Norte,
reinventá-las à luz de especificidades da conjuntura da categoria de análise mulher latino-americana bem como
da própria história dos feminismos latino-americanos, rechaçando o que for inadequado e fomentando novas
antologias contestantes à história oficial do feminismo (ALVAREZ, 2014).
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Na comunidade europeia do século XVIII, com o apoio da burguesia, houve uma onda
de pensamentos intelectuais formulados nesta tradição ideológica; fomentou-se produções
literárias e debates sobre temas como natureza, economia, meios de produção e Igreja, os quais
revolucionaram o cotidiano humano com a proposição de novas possibilidades de se exercer a
vida em vista de liberdades, garantias e direitos. Para Lorena Monleón e Nicole Polanco (2013),
o feminismo é uma filha indesejada do movimento iluminista.
Muito embora, algumas iniciativas pró-mulheres podem ser identificadas antes, como
por exemplo na Idade Média durante os séculos V-XV (DINSHAW, 2007; WILCOX, 2007).
Aqui, havia pouca pretensão em se debater gênero e patriarcado se comparado à epistemologia
feminista contemporânea, e, pode-se inferir que o conhecimento sobre esses componentes
sociais era um tanto rudimentar. Porém, uma série de narrativas sobre a mulher e suas
correlatadas contestações foram realizadas nessa época (DINSHAW, 2007; WILCOX, 2007).
Com frequência, os dogmas depreciativos da figura feminina se materializavam em
livros científicos, materiais educativos, publicações, textos e poemas. Estas construções
textuais estavam a serviço do sexismo da época pois menosprezavam o signo feminino e todas
as características associadas a ele (DINSHAW, 2007). Ademais, prezava-se pela preeminência
do sistema patriarcal, muitas obras claramente fixavam a inferioridade da mulher (filha, mãe e
esposa), ao seu homem (herdeiro, pai e marido) (DINSHAW, 2007).
Ademais, trata-se de um período de pouco entendimento sobre as temáticas de direitos
(DINSHAW, 2007; MONLEÓN; POLANCO, 2013). A saber, em muitos países europeus, o
estupro como violação sexual era corriqueiro, e pouco se atentava ao consentimento das vítimas
ou à punição do violador; inclusive, em alguns casos, era uma prática assegurada por lei
(CANNON, 2000 apud DINSHAW, 2007). Nesse tempo, muitos infortúnios à vida das
mulheres aconteciam sem um instrumento de regulação pública, porque todos os mecanismos
sociais, até mesmos os concernentes à situação da própria mulher, foram desenhados por
homens, e evidentemente, se dispunham para o benefício deles.
Inclusive, os estigmas pejorativos à mulher eram reforçados pela atuação da Igreja, que
em utilização da Bíblia endossava as mulheres a permanecerem caladas nos templos, e em caso
de dúvida sobre um conhecimento ensinado, silenciar-se e perguntar ao seu esposo
posteriormente em ambiente doméstico, a exemplo das passagens em 1 Coríntios 14:34-35 e 1
Timóteo 2:11-15.
Similarmente atuava a Ciência, em específico os campos biológicos e naturais; a
exemplo disso, foram desenvolvidas cartilhas médicas que correlacionavam a fragilidade ao
corpo feminino, a incapacidade de raciocinar – leia-se ser racional, agir com ponderação – ao
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cérebro das mulheres, restando-lhes apenas uma posição secundária, e como se fosse pouco, de
dependência do homem (DINSHAW, 2007).
Em síntese, o cotidiano era tingido com um discurso misógino. Presava-se, acima de
qualquer coisa, a subordinação das mulheres aos seus pais e maridos, à dominação masculina;
em outras palavras, almejava-se assegurar a hegemonia do patriarcado.
Dentro desta estrutura, a identidade pública da mulher só lhe era permitida em
ressonância à figura de um patriarca – pai ou esposo (WILCOX, 2007). A Igreja predestinava
as mulheres a uma vida de sofrimento e punição muito bem justificada pela herança da Eva,
isto é, já que sua existência era uma reprodução do ato de Eva – o erro, o pecado, a traição –
assim, da mesma maneira que a primeira foi punida, suas descendentes viriam a herdar esse
mesmo destino – era inevitável (WILCOX, 2007).
Sem uma identidade pública própria de si mesmas, muitas exclusões permeavam a
trajetória das mulheres. Por exemplo, o acesso à educação formal era impossibilitado e logo,
dado a idealização dessas sociedades, se entravava a chance de possuir uma vida no meio
público-político, relacionado a participar nas discussões e exercer direitos.
A aquisição do saber era permitida quando servia para a efetuação da vida no ambiente
doméstico-privado; assim, muitas meninas cresceram aprendendo sobre costura, culinária, bons
modos e afazeres domésticos (DINSHAW, 2007), conhecimentos que incrementavam o papel
esperado por uma mulher, aspirante de matrimônio e maternidade, encarcerada em sua própria
casa e sob a ordem do seu marido.
Nesse momento surge um tipo de protofeminismo. Longe de ser um movimento político
e socialmente instituído, tinha mais a ver com uma ideologia impregnada em críticas literárias
praticadas por alguns escritores homens e (poucas) mulheres letradas (DINSHAW, 2007).
O protofeminismo se refere aos empreendimentos propagadores de ideias progressistas
ao seu tempo sobre a mulher e sua identidade, propondo novos olhares sobre a realidade
humana. Apesar de parecerem singelas24, essas iniciativas geravam uma série de
questionamentos sobre os espaços que permitiam a entrada de mulheres e quais
comportamentos elas deveriam ter na esfera doméstica-privada e pública-política (DINSHAW,
2007).
Não obstante, faz-se mister referenciar o trabalho da mulher letrada dessa época – leiase a menina que nasceu em uma família de alto status socioeconômico e, portanto, lhe foi dada
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A título de exemplo, considerava-se como um ato protofeminista o simples fato de uma mulher escrever um
livro, mesmo que o tal possuísse um conteúdo misógino e machista ou ainda que esta assinasse sua autoria com
um pseudônimo masculino (DINSHAW, 2007; WILCOX, 2007).
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a oportunidade de aprender a ler e a escrever (DINSHAW, 2007). Essas mulheres organizavam
reuniões femininas, nas quais liam as obras consideradas protofeministas a suas convidadas,
possivelmente analfabetas, seguido por um debate (até mesmo um pouco tímido) sobre o
conteúdo apreendido (DINSHAW, 2007).
Nesse período, destaca-se o conto The Wife of Bath’s Tale25, escrito por Geoffrey
Chaucer ([139-?] apud DINSHAW, 2007); um servidor público inglês, homem, que dava voz
a uma mulher – que só poderia ser fictícia naquela época – de comportamento extremamente
violento para com o seu esposo, por ele passar o dia inteiro lendo conteúdos de cunho misógino
em voz alta em sua casa.
Já no Renascimento, pode-se citar os livros Her Protection for Women26 de Jane Anger
(1589) e Esther Hath Hang´d Haman27 de Esther Sowernam (1617) (apud WILCOX, 2007), os
quais estabeleceram, respectivamente, críticas à supremacia masculina e ao papel da Igreja em
fomentar estigmas incontestáveis às mulheres, tomando-se por base a releitura de passagens
bíblicas28.
Durante esses momentos, havia uma tentativa de silenciar as vozes femininas,
entretanto, encontrava-se resistência e luta, ainda que pouco institucionalizada como um
movimento. Com a chegada do Século das Luzes, as mulheres puderam avançar, porém ficaram
parcialmente exclusas; por essa razão, o primeiro feminismo se caracterizou pela sua faceta
vindicativa (VALCÁRCEL, 2001; MONLEÓN; POLANCO, 2013).
2.2.1.2 O feminismo iluminado
Dessa maneira, a Primeira Onda do Feminismo teve seu pré-momento na tradição
iluminista; aqui, as feministas se amparavam nos princípios de razão, autonomia e liberdade
para defender a quebra de privilégios masculinos ao passo em que se propunha a inserção de
mulheres na meritocracia – estrutura muito característica do pensamento liberal
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O Conto da Mulher de Bath pode ser encontrado no livro Contos da Cantuária, versado em português por José
Francisco Botelho e comercializado pela Companhia das Letras (COMPANHIA DAS LETRAS, 2013).
26
A proteção dela para as mulheres (tradução nossa).
27
Ester enforcou Hamã (tradução nossa). A ideia do título vem do livro bíblico de Ester, o qual conta a história
de uma órfã judia chamada Ester que se tornou a rainha da Pérsia, sob o comando do Rei Assuero (Xerxes I, 486465 a. C.). Hamã era o braço-direito do Rei, porém tramava secretamente contra o povo de Israel, principalmente
contra Ester e seu pai adotivo Mordecai. Hamã chegou a construir uma forca para Mordecai e consultou o Rei,
dizendo-lhe que havia um povo desobediente de suas ordens e rebeldes a sua honra, os israelitas, mereciam a morte
em um só dia, conforme decreto real. Ester então propôs ao Rei um almoço com todos os seus ministros, no qual
ela denunciou todas as obras arquitetadas por Hamã contra o povo de Israel, o povo dela. Por fim, Hamã e seu
filho acabam pendurados na forca criada previamente por ele mesmo, mortos; e o decreto de morte aos israelitas
é anulado.
28
Pouco se sabe se essas autoras realmente existiram ou se eram somente pseudônimos de autoria assinados por
mulheres ou homens daquela época (DISHAW, 2007).
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(VALCÁRCEL, 2001; MONLEÓN; POLANCO, 2013). Na Inglaterra, esse foi o momento da
obra considerada fundadora da teoria política do movimento feminista, o livro A Vindication of
the Rights of Woman: with Strictures on Political and Moral Subjects 29 da filósofa Mary
Wollstonecraft (1792) (MANLY, 2007; MONLEÓN; POLANCO, 2013).
Os pensadores da Ilustração pregavam a crença de direito natural como próprio da
civilização humana – as pessoas nasciam dotadas de direitos, porém essa verdade, em vias de
regra, se via exclusiva aos homens (VALCÁRCEL, 2001; MONLEÓN; POLANCO, 2013).
Para as mulheres do movimento era uma grave contradição, pois feria o princípio de razão
moral sobre todos os seres humanos, valorado pelo pensamento iluminista, o qual servia como
base para qualquer ideia legítima sobre a igualdade (MONLEÓN; POLANCO, 2013).
Destarte, a obra de Wollstonecraft (1792) pode ser considerada uma produção
intelectual de um feminismo iluminado, a qual contestou o próprio Iluminismo, pondo-o
defronte às controvérsias geradas por suas próprias ideologias (MANLY, 2007; MONLEÓN;
POLANCO, 2013). Assim, Wollstonecraft (1792) propôs uma reflexão crítica aos iluministas
que haviam caracterizado a égide feminina naturalmente inferior ao signo masculino para
justificar a exclusão de mulheres dos direitos civis e políticos (WOLLSTONECRAFT, 1792
apud MONLEÓN; POLANCO, 2013).
Por trás de tal ideologia do Iluminismo – apresentada como humanitária, porém
excludente – estava o democratismo de Jean-Jacques Rousseau (1762); a ideia tinha a ver com
o estabelecimento de um pressuposto: a igualdade entre homens a fim de efetivar o domínio
masculino sobre as mulheres (apud MONLEÓN; POLANCO, 2013). Conforme a
argumentação de Rousseau (1762), a mulher, pela sua natureza frágil, regida pelo sentimento
ao invés da razão, pertencia ao ambiente doméstico-privado; assim, aprisioná-la aí era a
condição básica de se construir um meio público-político de cidadania e direitos (ROUSSEAU,
1762).
Ser mulher e ser cidadão, ser civil, poder exercer direitos, era impensável pois entendiase que uma identidade era excludente da outra. Apesar de ser uma perda clara de garantias e
liberdades, o Iluminismo era uma resposta vinda da natureza, a qual formou a mulher, seu corpo
e sua mente, sem a necessidade de se ter qualquer direito (MONLEÓN; POLANCO, 2013); em

29

Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher com contenções em assuntos políticos e morais (tradução nossa).
No Brasil, o livro foi vertido como A importância de ser Mary por Ivania Pocinho Motta (2009), comercializado
inicialmente pela Annablume (ORELHA DE LIVRO, 2016), tendo uma versão mais recente nomeada
Reivindicação dos direitos da mulher (2016) da editora Boitempo (BOLETIM PAGU, 2016).
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conjunto, as mulheres são consideradas a massa pré-cívica, servindo somente para a
manutenção da ordem dentro da sociedade (Ibid.).
Em seu texto, Wollstonecraft (1792) dedicou uma parte de sua crítica ao livro Emílio ou
da Educação de Rousseau (1762). Conforme tal obra, a pedagogia deveria seguir a ordenação
social baseada no sexo; há o sexo masculino e o sexo feminino, logo, há dois conjuntos
pedagógicos com ontologias e fins destoantes entre si (ROUSSEAU, 1762). Para os homens a
educação deveria sustentar sua autonomia, por outro lado, as mulheres, para propiciar um
melhor serviço ao seu esposo, deveria ajudá-lo, agradá-lo e criar sua prole, além de entender
seu lugar de submissão à opinião e expectativa da sociedade (ROUSSEAU, 1762).
Sob essa ótica, Rousseau (1762) propôs três educações: da natureza (1), humana ou dos
homens (2), e das coisas (3). O primeiro tipo se relaciona com o desenvolvimento do corpo
humano, é um processo natural que depende somente da pessoa (ROUSSEAU, 1762); a
segunda educação é representada pelos aprendizados adquiridos com o progredir natural, a sua
utilização (Ibid.); e, a última tem a ver com a experiência no contato com os objetos de entorno,
os quais estão sobre o controle e disposição natural do indivíduo (Ibid.).
Recorrendo à figura hipotética de Emílio, Rousseau (1762) idealizou uma educação
masculina que possibilitara um maior rendimento de atividades e experiências características
de sua natureza, isto é, daquilo que fora concebido como natural do indivíduo que nascera com
esse sexo. Então, era um dever da sociedade conceder aos meninos mais liberdade e menos
rédeas para a aquisição de mais autonomia e mais poder (ROUSSEAU, 1762).
Sofia, a parceira de Emílio, também estava subordinada a essa mesma regra, uma
educação destinada a uma melhor produtividade de sua natureza (ROUSSEAU, 1762); contudo
a natureza feminina era distinta, e logo, sua educação também seria como tal. A diferença estava
centrada na projeção da educação feminina, a qual deveria consubstanciar a relação com o
homem; a saber, enquanto os homens deveriam ser os seres ativos, autônomos e fortes, as
mulheres deveriam ser orientadas a serem passivas, dependentes e fracas (ROUSSEAU, 1762).
As explanações supracitadas presentes na obra de Rousseau (1762) foram o cimento da
ordem social naquele tempo e espaço. Fixado na estrutura estava o pensamento de que os
homens querem e podem, as mulheres até mesmo podem expressar pouca resistência, porém
seu destino é agradá-los, pelo mérito e poder que eles naturalmente têm – ou melhor, devem
ter. Caminhando em sentido oposto, a sociedade deveria impor às meninas a autoridade, a
sujeição e a disciplina, pois essas seriam as obrigações naturais de seu sexo (ROUSSEAU,
1762).
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Para Wollstonecraft (1792), a argumentação de Rousseau (1762) apresentava uma série
de incoerências e falácias, especificamente quando se propunha a exprimir uma concepção
sobre a natureza da mulher. Conforme a autora, a égide feminina dentro dos relatos sobre Emílio
e Sofia era, em realidade, uma construção social; se representava como natural pois a finalidade
era concedê-la a peculiaridade de ser incontestável (WOLLSTONECRAFT, 1792).
Na verdade, a idealização proposta por Rousseau (1762) sobre ser mulher amparava a
subordinação do sexo feminino em sociedades burguesas, ou seja, era o que os pensadores e
filósofos da Ilustração almejavam estruturar (WOLLSTONECRAFT, 1792). Já os traços
relativos ao temperamento e à conduta da mulher – docilidade, fragilidade, sensibilidade, etc.
– observados e registrados nas obras científicas daquela época, conforme a escritora defendia,
eram um reflexo da situação feminina de inexistência de recursos, liberdades, direitos e poder,
idealizada como necessária à manutenção da ordem social (WOLLSTONECRAF, 1792).
Verdade seja dita, para a Ilustração, o feminismo representou uma ameaça real a sua
preponderância na sociedade. Se as feministas contestassem o aprisionamento de mulheres no
ambiente doméstico-privado, quebrar-se-ia uma pedra angular da ordem dentro da sociedade,
e, analogamente, atentar-se-ia contra o estabelecimento de um meio público-político, de
cidadania e direito (SCOTT, 1988; ENLOE, 1989). Com efeito, a burguesia e seu novo status
de respeitabilidade (WOLLSTONECRAFT, 1792) também estariam acometidos, pois
rechaçar-se-ia o privilégio pautado na ideia de sangue nobre, e ainda poderia se fomentar um
novo arranjo familiar, redefinindo os papeis masculinos e femininos, e, consequentemente, a
hierarquia entre os sexos, ou seja, o patriarcado – além das feministas, executar tais quebras
paradigmáticas era do interesse de absolutamente ninguém (MONLEÓN; POLANCO, 2013).
Ainda no mesmo contexto temporal de Wollstonecraft (1792), na França, também
surgiram contestações às controvérsias do Iluminismo, principalmente de sua igualdade
prescrita em documentos e exclusiva a um determinado grupo de pessoas na prática
(VALCÁRCEL, 2001; MONLEÓN; POLANCO, 2013). Nesse momento, tem-se como
destaque Olympe de Gouges, dramaturga, escritora e articuladora do movimento francês de
defesa dos direitos das mulheres, possuindo como obra mais importante a Déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne30 (1791 apud MONLEÓN; POLANCO, 2013).
O trabalho de De Gouges (1791 apud MONLEÓN; POLANCO, 2013) se centrou em
revisar a dignidade humana principalmente no que se refere ao contrato social entre homens e
mulheres, o próprio matrimônio, reivindicando o respeito à figura da mãe casada ou solteira; e,
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em caso de viuvez, que a mulher receba a herança de seu esposo, e em situação de haver filhos
para além do casamento, que a cria também tenha este mesmo direito.
De Gouges foi guilhotinada em 3 de novembro de 1793, sua morte é uma alegoria da
trajetória do movimento feminista na Revolução Francesa e pode ser considerada o mito
fundacional do ativismo político feminista. Inclusive, no mesmo ano, proibiu-se os clubes, as
sociedades e as reuniões populares de mulheres (MONLEÓN; POLANCO, 2013) – a sociedade
francesa começava a retroceder aos seus princípios mais conservadores.
Deve-se reconhecer os esforços de Wollstonecraft, De Gouges e outras feministas,
embora a perspectiva misógina do Iluminismo tenha prevalecido no final de tudo
(VALCÁRCEL, 2001; MONLEÓN; POLANCO, 2013). Logrou-se uma série de quebras
sociais, como privilégio pelo sangue nobre, as quais imputavam um ordenamento na interrelação humana; porém, o patriarcado permaneceu intocado, haja vista que esse era um pilar
necessário à manutenção da ordem política e social dos novos modelos de vida empreendidos
pelos iluministas.
Em razão da resistência do feminismo, tal estrutura teve de ser reificada, preservando o
básico da hierarquia sexual: Estado (esfera pública-política) e família (meio doméstico-privado)
separados, para a construção e consolidação de sociedades no liberalismo.
2.2.1.3 O sufrágio internacional feminino
A Primeira Onda do Feminismo ainda seguiu no Século XIX. Mesmo tendo avançado
na linha temporal, o movimento feminista se deparou com as mulheres enfrentando dilemas de
raízes históricas da Idade Média, do Renascimento e do Século das Luzes (VALCÁRCEL,
2001; MONLEÓN; POLANCO, 2013) – em alguns casos, se medido o espaço percorrido, o
resultado era até mesmo risório, muito embora detivesse seu valor.
Por exemplo, a ideia em torno dos sexos masculino e feminino dispostos como
diferentes e complementários entre si persistiu. O patriarcado se sofisticou cada vez mais,
parecia intocável; e enfim, as mulheres ainda figuravam como maioria das mazelas humanas
presentes no mundo, o contexto delas era de marginalização, desassistência e morte.
Nessa época, se solidificou o modelo de sociedade pautado na política liberal, a qual
primava pela disjunção entre os ambientes público-político e doméstico-privado,
respectivamente, o Estado e a família (MONLEÓN; POLANCO, 2013).
Com a finalidade de se prover um auxílio, reafirmou-se as narrativas misóginas do
contrato social entre os sexos de Rousseau (1762), e a filosofia política liberal absorveu o ideal
de Estado rousseauniano a fim de legitimar a exclusão das mulheres da cidadania e do direito
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(MONLEÓN; POLANCO, 2013). Com a Ilustração, os dogmas religiosos perderam o seu
valor, então o sistema patriarcal necessitava de novos instrumentos para sustentar a sua
hegemonia; muitos esforços, nesse sentido, foram realizados mediante o campo teórico da
filosofia, autores como Georg Hegel, Arthur Schopenhauer, Søren Kierkegaard e Friedrich
Nietzsche foram bastante utilizados (VALCÁRCEL, 2001; MONLEÓN; POLANCO, 2013).
Similarmente ao que havia sido engendrado pela Igreja em outrora, Hegel (1802)
explicitou a normatização dos seres humanos segundo o critério do sexo, o qual carregava um
destino imutável: as mulheres deveriam se direcionar aos afazeres na família, enquanto os
homens às atividades do Estado – se constituía um destino inevitável.

Contudo, as

argumentações mais proeminentes estavam nas obras de Schopenhauer (MONLEÓN;
POLANCO, 2013); para esse filósofo, o homem representava o espírito e a mulher a natureza,
sendo a única peculiaridade a ser valorada em ambas – mulher e natureza – era o processo de
resiliência, respectivamente, a gravidez e a sustentabilidade, ferramentas que permitiriam a
continuidade das espécies e o progresso da civilização (VÁLCARCEL, 2001).
Em resistência, as ideologias liberais aclamadas em momentos preparatórios de
Primeira Onda impulsionaram um encontro de mulheres e homens de diversos movimentos
sociais e grêmios políticos de caráter abolicionista em Nova Iorque, no ano de 1848, para a
confecção da Seneca Falls Convention31 (MONLEÓN; POLANCO, 2013). Baseando-se na
Declaração de Independência dos Estados Unidos, o documento exigia o alcance à cidadania
por parte de mulheres e a reformulação dos princípios norteadores da moral e do costume
estadunidense, os quais eram caracterizados pela misoginia (VÁLCARCEL, 2001).
Idealizado como um momento fundacional do feminismo, prega-se que, logo após haver
uma conquista conjunta de reconhecimento de suas vozes por parte dos movimentos
abolicionistas – marcados majoritariamente por representantes da comunidade negra
estadunidense, bem como dos coletivos de mulheres – esses dois grupos identitários seguiram
separados.
Defendia-se um cenário onde as mulheres se viam, mais uma vez, postas em segundo
plano, agora, diante da priorização de temáticas em prol dos/as negros/as nos Estados Unidos,
e, por tal razão, propuseram um rompimento, o qual vem a caracterizar o individualismo e o
separatismo

persistente

em

algumas

contemporaneidade.
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No entanto, pode-se afirmar que a narrativa em torno do rompimento feminista de
Seneca Falls tende a contribuir para o extermínio de qualquer consciência histórica, coletiva e
individual quanto à proliferação de ideologias em favor da mulher negra estadunidense,
proferidas por Martin Luther King e Malcolm X (DAVIS, 1974) – ambos representantes de
diferentes vertentes do nacionalismo negro nos Estados Unidos. Igualmente, com esse mito
fundacional, tem-se a possibilidade de se exterminar do conhecimento popular a resistência das
mulheres negras do womanism32 no Sul estadunidense bem como sua luta armada junto aos
Balck Panthers33 (DAVIS, 1974).
Seguindo o relato de Monleón e Polanco (2013), duas ativistas merecem atenção nesse
empreendimento em Seneca Falls: Elizabeth Cady Stanton e Lucretia Coffin Mott, que viriam
a ser as fomentadoras do sufrágio universal das mulheres34 (Ibid.). A constituição desse
movimento, o sufrágio, se preludiou com as mudanças do sistema capitalista no século XIX,
quando as fabricas passaram a incorporar a mulher em suas unidades laborais; primeiro, se
tratava de uma mão-de-obra mais em conta (WALLERSTEIN, 1996) e a sua identidade social
se entendia pela submissão ao homem (MONLEÓN; POLANCO, 2013) – o que muito
interessava a outro atributo presente nessa mesma estrutura, o patriarcado.
Formava-se uma massa de mulheres proletárias. Entretanto na burguesia, algumas
mulheres ainda estavam aprisionadas no ambiente doméstico-privado (MONLEÓN;
POLANCO, 2013) e, como já explanado aqui, era o pré-requisito básico para a constituição da
esfera pública-política com o domínio masculino.
Ademais, com a emergência dos movimentos feministas, a questão passou a ser também
um símbolo de êxito de vida do homem. As burguesas sofriam pela falta de uma educação
formal com fins de autonomia e liberdade e também pela impossibilidade de possuir um
emprego remunerado e reconhecido fora dos trabalhos em seu lar (VÁLCARCEL, 2001).
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Poderia ser versado como mulherismo, um movimento de resistência realizado por mulheres negras em seu
espaço de invisibilidade temática dupla, em ambos movimentos feminista e negro.
33
Panteras Negras, referenciada como uma organização política de teor revolucionário, socialista e radical
vinculado ao nacionalismo negro estadunidense defendido por Malcolm X.
34
As mulheres que participaram desse movimento ficaram conhecidas como sufragistas, porém há uma grande
ambiguidade nesse termo quando versado para o português brasileiro, porquanto o sufrágio compreendeu dois
tipos de mulheres ativistas: as suffragists e as suffragettes; isto é, ambos os vocábulos em língua inglesa acabaram
por possuir a mesma palavra versada na língua portuguesa, mas são ativismos políticos totalmente opostos entre
si. Acontece que as suffragists foram mulheres mais conservadoras, sua atuação esteve vinculada aos dogmas
bíblicos, enquanto as suffragettes ficaram conhecidas pela sua mobilização mais fervorosa e radical, foram aquelas
que quebraram vidraçarias de lojas e bancos e foram muito perseguidas pela polícia. I would like to thank my
GEMMA class mate Vanessa Swales for sharing this knowledge with me; it was such a thoughtful moment and I
really appreciated that.
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Nessas circunstâncias de entraves experimentados pela mulher burguesa, o sufrágio se
fortaleceu; se apresentou como um ativismo feminista de propagação internacional, pois
acompanhou o processo de industrialização dos Estados (MONLEÓN; POLANCO, 2013), bem
como permitiu uma interação entre sufragistas de diversas localidades em reuniões e clubes
femininos (GOLDMAN, 2007). Suas principais metas foram o acesso igualitário à educação
formal e ao voto (VÁLCARCEL, 2001). Com a efetivação desses objetivos, acreditava-se na
libertação das mulheres do meio doméstico-privado para o ingresso na vida pública-política, e
finalmente, serem cidadãs e poderem exercer direitos.
O patriarcado havia oferecido às mulheres do lar uma educação primária, noções básicas
de leitura e cálculo para amparar a compra de alimentos em mercados, o preparo das refeições
conforme as receitas, dentre outras funções domésticas (MONLEÓN; POLANCO, 2013). Na
situação da mulher errante ao matrimônio, a sociedade possibilitou a subsistência de sua
identidade feminina nas carreiras de pedagogia e enfermagem, ou seja, profissões que rementem
ao zelo, ao carinho e à feminilidade materna e conjugal (MONLEÓN; POLANCO, 2013); além
de tudo, a estrutura patriarcal sempre visou formular as condições necessárias para se manter
preeminente na ordem do cotidiano.
Observa-se que a partir da década de 1880, na Europa, alguns institutos de ensino
superior passaram a permitir a entrada de mulheres (MONLEÓN; POLANCO, 2013). Embora
a meritocracia estivesse presente na concepção do Estado liberal, esse grupo seleto de
estudantes mulheres estavam subordinadas à regra da excepcionalidade, entendida como: “para
as mulheres uma formação superior é inaceitável, salvo, em casos excepcionais35”
(MONLEÓN; POLANCO, 2013, p. 41, tradução nossa).
Assim, o movimento sufragista se subsidiou na educação formal, pois à medida que
mulheres tinham acesso a um espaço educativo superior, mais ficava controverso o
impedimento ao voto feminino (MONLEÓN; POLANCO, 2013).
Não obstante, as Guerras Mundiais encerraram quaisquer barreiras à obtenção desse
exercício civil. A saber, com a eclosão de guerras, os homens foram convocados à linha de
frente, logo, os países beligerantes necessitaram das mulheres em seus setores econômicos,
industriais e bélicos assim como na administração pública do Estado (MONLEÓN;
POLANCO, 2013); “então ficava claro que as mulheres podiam manter o curso de um país 36”
(VÁLCARCEL, 2001, p. 20, tradução nossa).
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Conquanto, segundo a análise de Amelia Válcarcel (2001), as sufragistas enganaram a
si mesmas pensando que as novas liberdades conseguidas em nada afetariam a mulher e o seu
papel no âmbito familiar; haja vista que essa era a estratégia delas para apaziguar os ânimos
dos setores mais conservadores da sociedade (VALCÁRCEL, 2001).
Desse modo, em aproximadamente oitenta anos, o sufrágio universal feminino levou o
seu protesto às ruas em países como Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Nova
Zelândia, obteve o reconhecimento popular e concedeu as suas ativistas bem como a mulheres
ordinárias os direitos tidos como parte da tradição liberal (VALCÁRCEL, 2001): a educação e
o voto.
Em si, o sufrágio procurou se apoiar nas ideologias políticas do liberalismo de Harriet
Taylor e de seu segundo marido, John Stuart Mill (MONLEÓN; POLANCO, 2013),
principalmente no ensejo da primeira reforma realizada por Mill (1878 apud VALCÁRCEL,
2001). Harriet Taylor coadjuvou na reivindicação dos direitos das mulheres na Inglaterra, e
inclusive, elaborou uma petição pública em 1866 para o Parlamento Inglês discorrendo sobre
a relevância do voto feminino (MONLEÓN; POLANCO, 2013).
O sufrágio feminino se aliou à teoria filosófica utilitarista, a corrente de Mill (1863), a
qual se fundamentava no princípio moral da utilidade mensurada em termos de maior felicidade
(entendida como prazer e ausência de dor). Sua lei delineava que a atitude do indivíduo é correta
quando advém o sentimento de felicidade e incorreta ao produzir o contrário (MILL, 1863). Em
sua publicação The Subjetion of Women37, o autor adentrou no debate feminista, argumentando
sobre as irregularidades das relações sociais – a subordinação real do sexo feminino ao
masculino, as quais impediam o desenvolvimento da civilização (MILL, 1869).
Sobre o patriarcado, Mill (1869) denuncia-o como um instrumento de dominação
idealizado que é falsamente apresentado como natural do ser humano, e, a esse tempo, já se
fazia consentido e aceito pela própria mulher. Esse filsófo ainda atacou as falácias do argumento
de funções complementárias entre os sexos (MILL, 1869), típico do sistema patriarcal.
Segundo o seu texto, é impensável a legítima natureza feminina, ao fim, era sim uma
construção que envolvia a educação de pessoas e, principalmente, de mulheres (MILL, 1869).
A formulção social supracitada possuía bases empíricas pouco sustentadas já que se atentava
às peculiaridades femininas de seu tempo, cristalizando a mulher ahistoricamente (Ibid.). Mill
deixou um legado inscrito na ideia de universalização da condição humana, argumentando que
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a natureza e a felicidade do homem eram também as mesmas da mulher, isto é, a natureza
humana é universal (MILL, 1869).
Seguindo a perspectiva utilitarista (MILL, 1869), a liberdade experimentada por
mulheres viria a ressonar no desenvolvimento pleno da sociedade, de suas capactidades e
faculdades mentais. Contudo, no texto de Mill (1869) a esfera doméstica-privada permaneceu
intocável ficando a cargo da mulher escolhê-la como seu destino de vida ou não, já que sua
formulação teórica pouco falou sobre esse assunto (MONLEÓN; POLANCO, 2013).
2.2.2 Segunda Onda do Feminismo
2.2.2.1 O contexto de transição
Com o cenário pós-Primeira e Segunda Guerra Mundial, era natural o regresso dos
homens aos seus lares, com isso, obrigaram suas esposas a voltarem a seu status quo de
domésticas (MONLEÓN; POLANCO, 2013). Houve obstinação por parte das mulheres, porém
o patriarcado utilizou as políticas públicas, os meios de comunicação e o mercado para
reprogramá-las (MONLÉON; POLANCO, 2013); a diferença era que naquele momento elas
haviam sido qualificadas na educação superior e obtiveram uma experiência profissional, em
suma, haviam vivido no ambiente público-político, como haviam reivindicado a priori.
Para essas mulheres que lograram o direito ao voto e à educação formal, estar no meio
público-político, mesmo que por um momento, significou adquirir a identidade de cidadã; era
um processo definitivo (VALCÁRCEL, 2001; MONLEÓN; POLANCO, 2013). Como
resposta, o patriarcado acompanhou essa mudança no cotidiano feminino, aliás, se sofisticou.
A título de exemplo, houve revistas femininas propondo uma oposição entre a ama do lar de
antes, estúpida, sem qualquer mentalidade e ultrapassada, e a esposa de agora, competente,
protagonista de sua vida e, singularmente, livre para decidir ficar em casa, cuidar de seu marido
e seus filhos (VALCÁRCEL, 2001).
A mulher daquela época lembrava-se da figura de sua avó, que havia realizado tudo
relacionado aos afazeres domésticos de maneira inconsciente, por falta de oportunidade e
profissionalização (VALCÁRCEL, 2001). Nesse novo momento, as mulheres modernas
possuíam uma identidade pública-política, eram cidadãs e exerciam alguns direitos, eram livres
e compententes (VALCÁRCEL, 2001). Claro, a liberdade aqui se associava com a
possibilidade de escolha de permancer no seu lar e rechaçar a competição no mercado de
trabalho e, por sua vez, a competência amparava a direção do meio doméstico e da
administração familiar, com um planajemento estratégico quase técnico-empresarial.
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O patriarcado havia criado a mística feminina (ou da feminilidade), uma crença em torno
de um ideal mais valorado, o único comprometimento de vida das mulheres e a efetivação de
seu ser mulher (FALLAIZE, 2007; VALCÁRCEL, 2001; MONLEÓN e POLANCO, 2013). O
dogma ainda imputava que, no passado, as mulheres invejavam os homens, queriam ser como
eles ao invés de aceitarem a sua própria natureza feminina, tal desejo insano se constituía um
erro – uma enfermidade psicossomática propriamente dita (SPRENGNETHER, 2007).
Faz-se relevante compreender ao que se referiu como a insanidade das mulheres nesse
período, cuja análise pode ser encontrada na obra The Feminine Mystique38 de Betty Friedan
(1963 apud VALCÁRCEL, 2001). Em seu trabalho, observou-se um número cada vez mais
extenso de mulheres do lar, porém classificadas modernas, que eram atendidas em consultórios
de psicologia nos EUA, objetivando solucionar um sentimento de desgosto e frustração pessoal
– até mesmo diagnosticado como uma locura/histeria, o qual era entendido como “um mal-estar
sem nome39” (FRIEDAN, 1963 apud VALCÁRCEL, 2001, p. 22, tradução nossa).
Com a finalidade de encerrá-lo, o certo seria perseguir a mística própria do ser mulher.
Esse atributo chegou a ser romantizado com os adjetivos de misterioso e intuitivo, algo próximo
da criação e origem da vida, que a ciência jamais poderia dominar (FALLAIZE, 2007). Logo,
a sua plenitude só se alcançaria mediante a passividade sexual, a dominação masculina, e o
amor românitco e maternal (FALLAIZE, 2007).
Nessa conjuntura, ganhou-se visibilidade também uma das obras mais renomadas e
conhecidas do feminismo, O Segundo Sexo: Fatos e Mitos (volume I) de Simone de Beauvoir
(1949). Inclusive, é um dos textos delineadores da Segunda Onda do Feminismo no século XX
(FALLAIZE, 2007; VALCÁRCEL, 2001; MONLEÓN; POLANCO, 2013).
Munindo-se da corrente filosófica do existencialismo, a pergunta direcionadora no
trabalho de Beauvoir (1949) se resumiu a “ [o] que é uma mulher?” (BEAUVOIR, 1949, p. 9)
e dela emergiram tantas outras como “de onde vem essa submissão da mulher?” (Ibid., p. 12) e
“como tudo isso começou?” (Ibid., p. 15). A autora, então, se estendeu em investigar a
auteridade da mulher como o outro, o inessencial e o objeto (BEAUVOIR, 1949). Ao analisar
a sujeição feminina aos homens, ela abordou a dinamicidade entre o senhor e o seu escravo
presente nos trabalhos de Hegel, explicando que a mulher, por falta de recursos substanciais e
materiais, jamais teria como reivindicar para si a condição de senhoria, embora houvesse
nenhuma reciprocidade (salário, escambo, pagamento, etc.) na sua relação com o homem em
ambiente doméstico (Ibid.).
38
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Na primeira parte do segundo volume do livro O Segundo Sexo: A experiência vivida,
Simone de Beauvoir (1967) escreveu uma das passagens mais utilizadas pelas feministas de seu
tempo – e incluso, bastante citada na contemporâneidade:
NINGUÉM nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico,
econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o
conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o
castrado que qualificam de feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir
um indivíduo como um Outro. (Beauvoir, 1967, p. 10).

2.2.2.2 O feminismo radical estadunidense
Assim, o movimento feminista avançava e muitas conquistas podiam ser observadas na
década de 1970, todavia, o patriarcado se personificava como hegemônico na estrutura social
do mundo (MONLEÓN; POLANCO, 2013). O sistema regente da ordem econômica, social e
ideológica era patriarcal; a cada direito, garantia e liberdade reivindicados e adquiridos pelas
feministas, suas práticas se reificavam e se modernizavam (VALCÁRCEL, 2001); assim, os
coletivos feministas também precisavam contra-atacar.
Essa foi a época de visibilidade de um feminismo radical nos EUA (VALCÁRCEL,
2001; MONLEÓN; POLANCO, 2013). Uma de suas grandes contribuições à pratica discursiva
feminista foi a correlação do “mal-estar sem nome” da análise de Friedan (1963 apud
VALCÁRCEL, 2001, p. 22) com a ordem patriarcal (MONLEÓN; POLANCO, 2013).
As feministas radicais se propuseram a identificar e erradicar o alicerce da dominação
masculina (RANDAL, 2010; MONLEÓN; POLANCO, 2013). A visão desse movimento
compreendia a recriação do mundo unicamente pelas experiências femininas como a solução
para o mal inerente à vida das mulheres, o patriarcado, mesmo com a – até então – recente
conquista de direitos e cidadania (RANDAL, 2010).
O feminismo radical formulou a seguinte contribuição para os estudos de gênero: assim
como o indicador raça determinava uma interação política entre os indíviduos, similarmente era
a inter-relação entre os sexos – leia-se também a relação sexual, o coito – ou seja, uma relação
política (MONLEÓN; POLANCO, 2013). Centralizou-se esssa ideia no livro Sexual Politics40
de Kate Millet (1969 apud MONLEÓN; POLANCO, 2013), o qual pode ser conseriderado um
percursor da revolução sexual de sua época (MONLEÓN; POLANCO, 2013).
Ainda na década de 1970, percebia-se que mesmo com os direitos políticos e civis
garantidos na legislação e exercido pelas mulheres, elas ainda estavam longe de alcançar um
lugar de igualdade com os homens (MONLEÓN; POLANCO, 2013). A partir dessa

40

A política sexual (tradução nossa).
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constatação, coletivos, reuniões e associações de mulheres se tornaram espaços públicos, os
quais davam visibilidade às experiências pessoais femininas e as transformavam em um
conteúdo de politização (MONLEÓN; POLANCO, 2013).
Nesse contexto, nasceu a narrativa da feminista radical Carol Hanisch, “o pessoal é
político41” (HANISCH, 1970, p. 76, tradução nossa). O feminismo enquanto movimento detém
um histórico de se aliar a coletivos progressistas e esquerdistas (ALVAREZ et al., 2003), porém
aí as pautas costumavam ser – e todavia em muitas situações segue como tal – majoritariamente
preenchidas pelos tópicos de luta de classe e raça, sobrava pouco – quando nenhum – espaço
para o gênero, a sexualidade e o patriarcado. O texto de Hanisch (1970) era uma crítica à
esquerda estadunidense que menosprezava a agenda feminista, encerrando qualquer discussão
sobre mazelas e desigualdades com o argumento mítico em torno das dinamincidades e
contradições do capitalismo. Havia alí uma clara hierarquia entre as reivindicações, primeiro, a
luta de classe, o ploretariado e depois, quando houvesse necessidade, as demais questões.
Ademais, tingia-se essa primazia pela erradicação do capitalismo com ironia e
menosprezo; homens e – inclusive – mulheres da esquerda viam as reuniões feministas como
“terapia e política42” (HANISCH, 1970, p. 76), pois partindo da visão mais politizada deles, o
feminismo se tratava apenas de relatos pessoais (HANISCH, 1970), entenda-se, discorridos em
um nível pessoal. Em resposta, Hanisch (1970) escreveu:
Obviamente, essa palavra “terapia” é mal-empregada se levada a sua conclusão
lógica. A terapia presume que alguém esteja doente e que haja uma cura, por exemplo,
uma solução pessoal. Fico extremamente estarrecida se pensam que eu ou qualquer
mulher precisa de terapia. Mulheres são mal interpretadas e não confusas! Precisamos
mudar as condições objetivas e não nos ajustarmos a elas. Terapia se ajusta a sua
péssima alternativa pessoal43. (HANISCH, 1970, p. 76, tradução nossa)

Considero esse um momento muito relevante para a história oficial do feminismo e para
análise proposta por este trabalho. Porquanto ao promover um elo entre os meios domésticoprivado (pessoal) e público-político, as feministas politizavam as experiências do fazer diário
feminino, caracterizado pela opressão, violência e submissão, concedendo-lhes o status de
padrão de análise da condição de todas as mulheres. Segundo Valcárcel (2001), nesse período,
o método feminista adotou o princípio kantiano de elevar o particular à posição de uma
categoria, leia-se universalizá-lo.
“The Personal is Political”.
“[...] therapy and politics”.
43
“The very word ‘therapy’ is obviously a misnomer if carried to its logical conclusion. Therapy assumes that
someone is sick and that there is a cure, e.g., a personal solution. I am greatly offended that I or any other woman
is thought to need therapy in the first place. Women are messed over, not messed up! We need to change the
objective conditions, no adjust to them. Therapy is adjusting to your bad personal alternative”.
41
42
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2.2.2.3 O feminismo da igualdade
A partir de 1980 emergiu uma nova onda de resistências ao movimento feminista, à sua
agenda e às suas conquistas (MONLEÓN; POLANCO, 2013); houve mais uma vez uma reação
conservadora que tentou colocar as mulheres, por hora ocupantes de novos espaços legais e
políticos, no ambiente de domínio de seu status quo (VALCÁRCEL, 2001). O patriarcado, de
novo, regia o poder público, o mercado, os meios de comunicação, a moda e a massa
conservadora da sociedade civil (VALCÁRCEL, 2001); porém, aqui houve menos resultados
em comparação à decada passada uma vez que o feminismo se institucionalizou bem como se
fez notar presente no cenário internacional (Ibid.).
Percebia-se que alguns Estados tentavam estancar as controvérsias causadas pela
misoginia – opressoras de mulheres – formulando em sua estrutura organizações especializadas
no trato de temas como violência doméstica e igualdade entre os sexos, em suma, temas
relacionados à mulher e ao seu direito (VALCÁRCEL, 2001). Essas medidas, por mais
paliativas que fossem, desencadeavam outras ações em diversas localidades nas mais variadas
governanças. Outrossim, as feministas seguiam a reivindicar, por exemplo, protestando por um
aspecto de isonomia na ordem social, vista até mesmo como uma discriminação positiva
(VALCÁRCEL, 2001), a qual amparou a criação do sistema de cotas – um modelo referenciado
e implementado no cenário interno de vários países em dita época.
Por fim, o feminismo exacerbou as suas pretensões internacionalistas ao homogeneizar
a identidade da mulher. Com efeito, a Segunda Onda do Feminismo ficou bastante caracterizada
por um feminismo – e aqui me refiro a uma idealizaçao de discurso – que estabeleceu como
base política feminista o argumento de que todas as mulheres compartilhavam uma mesma
experiência diferente da experimentada por todos os homens (WIBBEN, 2008). Esse raciocínio
estava alinhado ao pensamento político liberal, o qual, apropriado pelas feministas, foi utilizado
para combater a opressão pautada no sexo, mediante a igualdade formal e material entre o
homem e a mulher (WIBBEN, 2008).
Ergueu-se, então, o feminismo liberal ou da igualdade (TICKNER, 2001;
VALCÁRCEL, 2001; WIBBEN, 2008; RANDAL, 2010; MONLEÓN; POLANCO, 2013). De
início, essa tradição tentou corrigir a perspectiva masculinamente enviesada da ciência e
política a partir da inserção de novos olhares baseados nas experiências femininas (WIBBEN,
2008; RANDAL, 2010). Com essa formulação de dados sobre as mulheres, somado ao exame
e à contestaçao das estruturas sexistas, pretendia-se transformar o produção de conhecimentos,
os costumes, as culturas e as concepções sociais (WIBBEN, 2008).
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De fato, quando as mulheres se reuniam em assembleias, comitês e conferências para
compartilhar suas experiências nas diversas esferas da vida (casamento, amizade, trabalho,
educação, etc.), podia-se identificar padrões sistemáticos de dominação masculina (WIBBEN,
2008). Um novo slogan surgiu: “sisterhood is global44” (BUNJUN, 2010, p. 118), o qual
amparou a atuação e o ativismo do feminismo em escala transnacional de maneira uníssona,
isto é, unindo as mulheres de todo o mundo por meio de um elace caracterizado por uma mesma
opressão causada pelo patriarcado, universalizando-as pela homogeneização de sua identidade.
2.2.3 Terceira Onda do Feminismo
2.2.3.1 A diversidade de mulheres
A partir da década de 1990, o feminismo apareceu mais instituído como ativismo
político e prática discursiva para além do Ocidente e Hemisfério Norte. Propunha-se, então,
uma desagregação das narrativas formuladas a priori nas localidades supracitadas.
Observando as peculiaridades de sua história oficial (ALVARÉZ, 2014), pode-se
afirmar que o movimento feminista se originou tomando-se por base uma identidade feminina
em um locus específico. Da mesma maneira, seu campo discursivo se suscitou no marco
ideológico de uma tradição também específica.
No início, o protofeminismo, excluso os casos praticados por homens e seus possíveis
pseudônimos femininos, procurou se amparar na existência de poucas mulheres letradas
(DINSHAW, 2007; WILCOX, 2007). Naquele tempo, pelos costumes misóginos, a
possibilidade de a menina ascender às noções primárias de leitura era quase extraordinária,
assim, a mulher, quando letrada, pertencia a uma camada mais elevada da sociedade em termos
econômicos. Pela sua riqueza, ou melhor, pelo seu pertencimento a uma família abonada ou de
renome, ela tinha acesso a uma educação básica, com a finalidade, talvez, de diferenciá-la no
meio social, de apresentá-la da melhor maneira à família do seu futuro esposo, a fins de
negociação, casamento arranjando, dote, etc. – processos muito corriqueiros naquela época.
Na Primeira Onda do Feminismo, momento propriamente dito que o movimento se
edificou sob o ensejo da Ilustração (VALCÁRCEL, 2001; MONLEÓN; POLANCO, 2013), as
ideologias feministas se embasaram em uma perspectiva liberal de razão, autonomia e
liberdade, pois essa mesma ótica compunha a tradição dos pensadores iluministas. Mesmo
Uma versão em português seria “a irmandade é global”. Porém o substantivo irmandade na morfologia do
português-brasileiro é neutra ao sexo, diferentemente de brotherhood e sisterhood em inglês, vocábulos os quais
podem ser usados para representar, respectivamente, a irmandade entre os homens ou entre todos os seres humanos
(indeferindo o sexo), e, a irmandade entre as mulheres. Por essa neutralidade da palavra, preferi manter o fragmento
como no original, em inglês.
44
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parcialmente excluídas dessa nova concepção humanitária, as feministas procuram combater
essa injustiça em seus próprios termos; a saber, o debate entre Rousseau (1762) e Wollstonecraft
(1792) era em torno da subordinação de mulheres em sociedades burguesas. Por conseguinte, a
identidade feminina aqui era a da mulher burguesa, a qual buscava se libertar dos grilhões do
matrimônio e da vida encarcerada no ambiente doméstico-privado.
Com a consolidação do modelo de Estado liberal já na época conclusiva da Primeira
Onda do Feminismo (MONLEÓN; POLANCO, 2013), os valores provindos do liberalismo
dentro da prática feminista se fortaleceram ainda mais. Dessa maneira, o sufrágio nasceu no
contexto da mulher burguesa e do crescimento de mulheres proletárias que, libertas de seus
lares e ingressas nas indústrias, almejavam também para si mesmas um grau de autonomia.
Além disso, as sufragistas visavam os direitos tidos como parte dos valores liberais
(VÁLCARCEL, 2001): a educação e o voto e ademais, buscaram ajuntar esforços com o
utilitarismo liberal de Mill (1869).
Na Segunda Onda, faz-se possível admitir que o feminismo apresentara pretensões
universalistas, o que também aludiu à tradição liberal. A sentença “o pessoal é político”
(HANISCH, 1970, p. 76, tradução nossa), ainda que estabelecida em um ativismo radical, se
sustentou na metodologia positivista kantiana, sobre a qual Vicky Randall (2010) alega haver
uma convergência com a metodologia das feministas liberais; isto é, universalizar uma
experiência feminina de opressão como categoria de análise para todos os outros casos de
estudos de gênero e investigações sobre a mulher (RANDALL, 2010).
Então, houve um processo de homogeneização de identidade dentro do feminismo;
outrossim, é uma construção de outras, a partir da subjetivação de uma eu45. A frase “sisterhood
is global” (BUNJUN, 2010, p. 118), do feminismo liberal, vinculou essa mesma ideia e propôs
a existência de uma comunidade internacional de mulheres idênticas entre si, oprimidas por
uma única e – evidentemente – mesma estrutura, o patriarcado.
Portanto, no âmbito desta dissertação, admite-se que a história oficial do feminismo
(ALVARÉZ, 2014) se remetera, principalmente, ao percurso político de mulheres brancas,
ocidentais, residentes do Norte global, heterossexuais e de classe média-alta46, inseridas em

Uma eu, no feminino mesmo, pois me refiro a um eixo constituidor de identidades – a sujeita, a absoluta e a
essencial – que se representa pela égide de uma mulher. Essa alegoria difere da dinamicidade em torno do eu/outro
exposta no primeiro subtítulo, a qual referenciava, nesta ordem, homem/mulher.
46
A título de exemplificação, há várias leituras imagéticas sobre o feminismo, uma se íconizou na Rosie the Riveter
– ilustração de uma mulher operária erguendo seu punho e dizendo “We can do it!”, do artista gráfico estadunidense
J. Howard Miller, a qual foi usada fora de seu contexto de propaganda antigreve da Westinghouse Company a
partir de 1980, quando passou a simbolizar o empoderamento feminino e a capacidade econômica das mulheres
(UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR, 2016).
45
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uma prática discursiva de cunho liberal. Por conseguinte, esse processo histórico possibilitou a
constituição da hegemonia de um campo discursivo feminista, o qual, legitimamente, delineou
o ser mulher, a sua opressão e as maneiras de combatê-la (quais pontos se deveria contrapor e
como). Basicamente, definiu-se o que seria fazer feminismo, remetendo-se à ótica do poder.
Adiante, com a década de 1990, pôs-se em marcha narrativas de contestação a essa
ideologia feminista de Segunda Onda que consideravam haver um único tipo de mulher,
oprimida por uma única e mesma opressão (MONLEÓN; POLANCO, 2013).
Insurgiu-se, então, a Terceira Onda do Feminismo, momento de ruptura com a
homogeneização da identidade feminina ao passo em que se preconizava uma diversidade de
mulheres, com contextos dos mais variados, e que, além de estarem inseridas em um estigma
social de gênero e sexo, sofriam também opressões de raça, classe, status, religião, sexualidade,
etnia, nacionalidade, dentre outros indicadores identitários (MONLEÓN; POLANCO, 2013).
Até então, o que havia era uma utopia feminista (KITCH, 2000 apud SANDERS, 2007):
a existência de um mundo pró-feminismo com novos contratos sociais, construído à luz de
qualidades femininas e baseado em conquistas das mulheres (SANDERS, 2007). Nesse planeta
idealizado, transformar-se-ia a natureza humana mediante a revolução social de coletivos de
mulheres (KITCH, 2000 apud SANDERS, 2007).
Obviamente, esse mundo somente existiu no imaginário de algumas feministas de
Segunda Onda. Para Lise Sanders (2007), a utopia era incapaz de abarcar as especificidades do
mundo real, incluindo-se as disparidades de gênero entre o homem e a mulher, e também entre
as próprias mulheres. Tratava-se de um utopismo caracterizado por ser individualista,
essencialista, binário e, principalmente, relativo às ideologias hegemônicas do trajeto do
feminismo (SANDERS, 2007).
A dita utopia visava compor a estrutura do mundo, e era sustentada por um desejo pela
estabilidade e pelo estabelecimento de pactos, com a finalidade de mascarar a falácia de haver
as experiências observadas em um locus específico representando o todo, ou melhor, como
Sally Kitch (2000) resume, quando “algumas mulheres se tornam todas as mulheres47” (apud
SANDERS, 2007, p. 4, tradução nossa). Ademais, pregava-se que a opressão nesse lugar em
particular era a mesma de todas as mulheres e com isso, propunha-se um modelo de
empoderamento e igualdade, o qual libertaria todas as mulheres (WIBBEN, 2008).
Opondo-se à imposição desse projeto, desafiou-se essas argumentações em um nível
pessoal, isto é, confrontando as identidades de mulheres brancas, ocidentais do Norte,

47

“[...] ‘some women become all women’ (5)”.
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heterossexuais e de classe média-alta, em muitos atributos privilegiadas, a quais estavam
inseridas nesse campo discursivo de cunho liberal.
A exemplo, bell hooks (1984), autora estadunidense, feminista e negra, questionou o
ideal de igualdade entre os sexos – a tão aclamada equidade entre homens e mulheres. Para ela,
alí havia uma série de pontos vazios e inconsistentes, alguns – em vias de regras – sem qualquer
utilidade para a maioria das mulheres (hooks, 1984). Como a identidade da mulher deveria ser
contextual (WIBBEN, 2008), a égide masculina também; logo, os homens são beneficiados
pelo patriarcado e capitalismo em proporções distintas (hooks, 1984) – há disparidades sociais
e econômicas também entre eles. Sendo assim, hooks indagou “a quais homens vocês [as
feministas de Segunda Onda] querem se igualar?48” (hooks, 1984, p. 18, tradução nossa).
Segundo hooks (1984), revela-se na resposta à pergunta supracitada, o viés liberal da
Segunda Onda do Feminismo. Por exemplo, mulheres pobres e negligenciadas, negras,
especialmente, jamais gostariam de se igualar aos homens de seu entorno geográfico uma vez
que eles possuem pouco poder na ordem social, principalmente se comparados ao homem
branco, rico e imperialista (hooks, 1984). Pode ser que se a mulher negra, desprovida de
recursos, ao se equiparar ao homem de sua comunidade, estaria sustentado, em vez de
erradicando, sua opressão, seus problemas (WIBBEN, 2008).
Portanto, a essa mulher negra do caso acima ilustrado, tomar para si a solução do
feminismo da igualdade e liberal, era uma contradição evidente (WIBBEN, 2008). Conquanto,
a maior controvérsia era a inexistência de empatia dessas feministas, pois desconsideravam o
seu privilégio no sistema capitalista e, além de tudo, a sua cumplicidade com a estrutura de
opressão às outras mulheres (WIBBEN, 2008), o próprio patriarcado.
O privilégio é uma estrutura social, a qual de graça concede certas regalias a pessoas e
tal atitude é vista como normal (WIBBEN, 2008). Há privilégios baseados em raça, classe,
gênero, sexo, sexualidade e outros tipos de indicadores de identidade (WIBBEN, 2008). A
problemática é menosprezar o privilégio nos âmbitos doméstico-privado e público-político,
porquanto o grupo privilegiado pode representar o eixo opressor (o eu) sem ao menos percebêlo, e ademais, na tentativa de libertar os oprimidos (os outros), ou seja, salvá-los, procurar
também transformá-los, a fim de que pareçam mais com o nós, o eu (Ibid.).
Conforme o estudo de Alison Jaggar (2005), o privilégio se alinha ao essencialismo
feminino – a proposição de uma categoria universal de mulher – das feministas ocidentais. As
feministas de Terceiro Mundo, se tratando de estudos pós-coloniais, desconstroem esse tipo de
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“[...] which men do you want to be equal to?”.
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generalização ao posicionar o gênero com a classe, a etnia, a raça, a idade e a nacionalidade, já
que o coletivo de mulheres é heterogêneo (JAGGAR, 2005). Todavia há uma investida pela
salvação de mulheres não-ocidentais por parte do feminismo no Ocidente. O que está por detrás
é a ideologia de convertê-las em mais modernas, autônomas e libertas (JAGGAR, 2005) ou, em
outras palavras, moldá-las à figura da mulher ocidental branca, afortunada e bem-sucedida.
Em sua retrospectiva história, Lise Sanders (2007) cita algumas obras do feminismo de
Terceira Onda; merece atenção o livro The Third Wave: Feminist Perspectives on Racism,
organizado por M. Jacqui Alexander, Lisa Albrecht e Mab Segrest (1994 apud SANDERS,
2007), coletânea de narrativas de “mulheres de cor49” (SANDERS, 2007, p. 7, tradução nossa)
e residentes no Terceiro Mundo, as quais eram criticavam o viés pró-branco, classe média-alta,
heterossexual e liberal – porém encoberto – das feministas de Segunda Onda.
Ademais, as publicações de título Listen Up: Voices from the Next Feminist
Generation50, de Barbara Findlen (1995), e To Be Real: Telling the Truth and Changing the
Face of Feminism51, de Rebecca Walker (1995), foram relevantes por suas metodologias de
análise desenvolvidas em uso de fatores e acontecimentos autobiográficos e pessoais para
contestar os ensinamentos feministas inadequados à diversidade da civilização na modernidade
(apud SANDERS, 2007) – um estilo que foi bastante utilizado por essas novas autoras
feministas52.
Ainda tratando sobre a questão de idade, há a obra Manifesta53, organizada por Jennifer
Baumgardner e Amy Richards (2000 apud SANDERS, 2007), a qual visava contestar o
argumento de que o feminismo possuía pouca ou nenhuma relevância para mulheres de 35 anos
ou menos. Essas autoras escreveram “vocês [as feministas de Segunda Onda] não são nossas
mães... parem de nos tratar como suas filhas54” (BAUMGARDNER; RICHARDS, 2000 apud
SANDERS, 2007, p. 8, tradução nossa), o que implicava na quebra da herança matriarcal de
características, ideologias e identidades, sem rejeitar a importância do passado feminista,
procurando mais se articular com o futuro do feminismo (SANDERS, 2007).

“[...] women of colour...”.
Ouçam: Vozes da Próxima Geração Feminista (tradução nossa).
51
Sendo Real: Dizendo a Verdade e Mudando a Faceta do Feminismo (tradução nossa).
52
Pois eram associadas a geração X no imaginário popular (SANDERS, 2007).
53
O título faz um trocadilho com a palavra manifesto, mudando-a com a adição do sufixo -a, empregado em muitos
idiomas, como é o caso do português, para representar palavras femininas.
54
“You’re not our mothers... stop treating us like daughters”.
49
50
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2.2.3.2 O pós-feminismo
Em paralelo aos debates dispostos na Terceira Onda do Feminismo desde 1990, com
poucos pontos de intercepção com a mesma (SANDERS, 2007), tendo-se mais visibilidade a
partir da década de 2000, iniciou-se o pós-feminismo. Há uma diversidade de leituras sobre
esse momento (LOTZ, 2007; SANDERS, 2007) e opto por começar pela mais popularmente
conhecida pelas suas polêmicas e também aceita, pois houve um ressurgimento de costumes
misóginos e conservadores a partir de tal período, os quais têm se tornado cada vez corriqueiros
no fazer diário contemporâneo – um verdadeiro retrocesso.
A priori, o pós-feminismo tem sido associado com o conservadorismo de um grupo de
jovens mulheres autoproclamadas como feministas – aliás, pós-feministas, apesar das
controvérsias decorrentes de elas se posicionarem explicitamente contra o feminismo de
Segunda Onda (SANDERS, 2007), ou ainda as ideologias feministas em geral. Entenda-se,
fazer oposição aqui se vinculou a críticas diretas às práticas discursivas feministas, inclusive
àquelas feitas ao patriarcado e à opressão masculina à mulher (SANDERS, 2007).
A exemplo, tem-se os textos de Katie Roiphe (1993), The Morning After: Sex, Fear and
Feminism on Campus55, e Rene Denfeld (1996), The New Victorians: A Young Woman’s
Challange to the Old Feminist Order56 (apud SANDERS, 2007). Ambas as autoras,
incisivamente, pelas suas experiências singulares em campi universitários, caracterizaram o
feminismo pela sua parcela relevante de contribuição em criar mulheres vitimistas, isto é,
mulheres adeptas a culpar o patriarcado, mais explicitamente, os homens, pela sua vida de
vicissitudes e insucessos (SANDERS, 2007); para elas, a mulher invejava o homem, pois ele
representava aquilo que ela em hipótese alguma poderia ser, mesmo com avanços em questões
de direito, trabalho, política pública e acesso à educação – todos, assuntos irrelevantes.
Hodiernamente, as narrativas pós-feministas, como as produções escritas por Camille
Paglia, Christina Hoff Sommers e Sylvia Ann Hewlett (SANDERS, 2007), têm sido bastante
ridicularizadas pelas ativistas e militantes de movimentos sociais de mulheres. Estas
publicações possuem alto grau de circulação nos meios de comunicação, nas redes sociais bem
como na internet, e acabam por se firmar na psique popular como um ato do pós-feminismo em
sua plenitude, sem considerar as outras leituras dessa tradição discursiva (LOTZ, 2007;
SANDERS, 2007). Neste caso, pós-feminista é um eufemismo cognitivo, por assim dizer, do
termo antifeminista.
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A Manhã Seguinte: Sexo, Medo e Feminismo no Campus (tradução nossa).
As Novas Vitorianas: o desafio de uma jovem mulher à velha ordem feminista (tradução nossa).
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Por outro lado, há quem defenda o pós-feminismo como uma prática feminista de
argumentação, a qual objetivou construir um elo teórico com o pós-modernismo, o pósestruturalismo e o pós-colonialismo (BROOKS, 1997 apud LOTZ, 2007). Por conseguinte,
ampliou-se a estrutura de opressão às mulheres, que além de ser patriarcal, era também moderna
e imperialista (LOTZ, 2007). Ou seja, uma dinâmica diferente do binarismo e essencialismo da
Segunda Onda do Feminismo, que desconsiderava a mulher em sua diversidade. Por isso,
algumas autoras consideram esse pós-feminismo como uma versão do feminismo de Terceira
Onda (LOTZ, 2007).
Enfim, a Terceira Onda do Feminismo e o pós-feminismo emergiram e, todavia, seguem
muito persistentes na atualidade em necessidade de se haver um arcabouço conceitual e teórico
para analisar os discursos problemáticos empreendidos pelas feministas de Segunda Onda ainda
vigentes (LOTZ, 2007; SANDERS, 2007). De qualquer maneira, o patriarcado permaneceu
hegemônico no sistema (LOTZ, 2007), faz-se possível reconhecer, ainda mais sofisticado.
Com o começo do século XXI, novos temas se fortaleceram dentro do campo discursivo
feminista (MONLEÓN; POLANCO, 2013). Por exemplo, tem-se as temáticas relacionadas às
tensões de globalização e multiculturalismo (MONLEÓN; POLANCO, 2013), as quais
redesenharam a inter-relação entre os feminismos em espaços internacionais de participação
democrática, como as cortes e conferências mundiais e o sistema de direitos humanos. Todavia,
o debate sobre esses assuntos segue em voga na época presente.
2.3 Síntese
Esta dissertação teve como ponto de partida teórico a compreensão do feminismo como
um espaço de projetos emancipatórios justificados em práticas discursivas plurais, sendo que
dita construção nasce na inter-relação entre diversos/as agentes, porém, principalmente de
ideias promulgadas por suas autoras. Notou-se que há uma dinâmica de hegemonia e contra
hegemonia nesse campo – podendo ser lida também como um ato de resistência –, posicionando
algumas argumentações em status privilegiado enquanto outros saberes se veem
marginalizados e, por vezes, completamente silenciados.
A historiografia dos discursos feministas evoluiu sob a perspectiva da identidade, sexo
e gênero, sendo esse último um instrumento primordial para entender as normas fixadas
socialmente a respeito de masculinidade e feminilidade. Embora, faz-se necessário um olhar
para além de ditos micro processos, atentando-se também à macroestrutura – o patriarcado – e
analogamente, ao fluxo de cima para baixo e inverso, pois a diferença estrutural e o poder
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sistêmico adquirem o seu significado normativo em meio a esta interação. Sobretudo, defendo
que o sistema patriarcal represente a real problemática a ser transformada pelas feministas.
Observando a dinamicidade supracitada, realizou-se uma revisão da história oficial do
feminismo: em marco zero, o protofeminismo, depois o momento fundacional de sua teoria e
seu ativismo na Primeira Onda até a um momento de emergência mais próxima no cenário
internacional da Segunda Onda. Logo, percebeu-se que a genealogia do feminismo se compôs
estritamente de narrativas de um grupo específico de mulheres, inseridas em uma prática
discursiva peculiar. Isto quer dizer, quando se falou em mulher até aqui, referenciou-se uma
identidade feminina ocidental do Norte, branca, de classe média-alta e heterossexual,
circunscrita em uma tradição ideológica conforme preceitos do liberalismo
Em contraposição, entraram as críticas da Terceira Onda, que apesar de reconhecer o
valor histórico do laboro de suas antecessoras, seus projetos e discursos já eram em demasiado
inadequados para representar a mulher em sua diversidade. Nesse sentido, pregam que o que
há, na realidade, são mulheres diferentes e desiguais entre si.
O segundo capítulo se dedica a analisar os aportes do feminismo como corrente
epistemológica na Teoria das Relações Internacionais, principalmente em observação dos
processos políticos de governança global dos direitos humanos das mulheres. Escolhi centrarme, em especial, na formulação das práticas discursivas feministas em tal âmbito, a fim de
compreender a produção de hegemonia, contradiscurso e resistência nas relações internacionais
feministas e, por conseguinte, entre as próprias mulheres.
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3 RELAÇÕES INTERNACIONAIS FEMINISTAS
3.1 Feminismo versus Teoria das Relações Internacionais
3.1.1 Um debate interdisciplinar
As Relações Internacionais representam o berço de fundamentação teórica desta
dissertação. Enquanto campo acadêmico, os estudos internacionais são tradicionalmente
caracterizados pelo enfoque analítico na égide do Estado (CARR, 1939). Destarte, procurou-se
compreender como esse agente atua no sistema internacional, dada à diversidade de fenômenos,
configurações e conjunturas (CARR, 1939; HOLLIS; SMITH, 1990).
Nesse campo cognitivo, há uma predominância de trabalhos científicos focalizados no
agente estatal. Para investigá-lo, comumente se utiliza o modelo da bola de bilhar, maciça e
densa por dentro, fazendo alegoria ao ambiente doméstico, o qual por sua vez, merece ser
desprezado (WALTZ, 1979). Já os países, esses são formados e, inclusive, dirigidos pela ação
antrópica, e apesar de tal observação, personifica-se no Estado, atribuindo-lhe anseios humanos
como interesse, busca pelo poder, pela sobrevivência e pelas condições a si mais favoráveis,
contudo, sem observar efetivamente as suas peculiaridades localizadas em seu espaço interno,
isto é, sua sociedade, sua configuração político-econômica, seus costumes e suas culturas.
Era um interesse primordial dos internacionalistas apreender a formação do conflito
entre as nações, a fim de premeditá-lo, preveni-lo ou ainda fomentar um melhor desempenho
do Estado, medido em termos de poder, ganhos materiais e substanciais, dada a consecução
deste cenário (MORGENTHAU, 2002). Por isso, habitualmente, as temáticas de pertinência
em RIs interceptam o eixo guerra e paz, e desse se derivam outros temas como segurança, táticas
militares, diplomacia e política (CARR, 1939; HOLLIS; SMITH, 1990).
Logo, a matéria visou e pôde encalçar os desdobramentos das Guerras Mundiais –
períodos de 1914-1918 e 1939-1945. Além disso, presenciou a transformação do sistema de
Estados e do cenário internacional, já na época da Guerra Fria.
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Seu campo de teorias, a princípio particularizado em um embate interdisciplinar com
fins dialéticos57 (SMITH, 1990) entre a corrente realista (WALTZ, 1979; MORGENTHAU,
2002) e liberal (KEOHANE, 1984), passou a ser aprimorado com os saberes provindos de
outras áreas científicas como por exemplo a sociologia, a filosofia e a economia.
Gradualmente, novas perspectivas adentraram em sua seara de estudos e puderam
alcançar a nomenclatura de correntes teóricas, como o Marxismo (WALLERSTEIN, 1996), o
construtivismo (RUGGIE, 1998; ONUF, 1998), a Teoria Crítica (COX, 1986), a Escola Inglesa
(BULL, 1977; WIGHT, 1991), a Escola Francesa (DUROSELLE; RENOUVIN, 1964), o pósestruturalismo (SHAPIRO, 1989; EDKINS, 2007), o pós-colonialismo (GROVOGUI, 2002;
DARBY, 2006) e a teoria verde (ECKERSLEY, 2007). Esta dissertação se insere no feminismo
que é considerado uma vertente acadêmica na Teoria das Relações Internacionais.
Em seu retrospecto, a internacionalista feminista J. Ann Tickner (2001) relata acerca de
mudanças substanciais na conjuntura da inter-relação entre os Estados. Conforme a sua
pesquisa, o cenário pós-Guerra Fria havia proporcionado um declínio em estudos de segurança,
até mesmo porque nenhuma guerra entre potências de grande porte político e econômico parecia
proeminente em curto e médio prazos (TICKNER, 2001). Outra autora feminista, Christine
Sylvester (2001) discorre em seu trabalho que na década de 1980 (vale a pena ressaltar,
momento de Segunda Onda e pré-Terceira Onda do Feminismo) se iniciou um processo de
abertura de temáticas para além daquelas concebidas como de tradição da disciplina e dos
escritores internacionalistas (TICKNER, 1997; SYLVESTER, 2001).
Essa medida ampliou os quadros investigativos, porquanto também surgiam novos
assuntos na agenda internacional, a exemplo de guerras étnicas, declínio de civilizações,
globalização e democratização. Com isso, as ferramentas analíticas centradas na figura do
Estado, como a balança de poder (WALTZ, 1979), a cooperação internacional (KEOHANE,
1984) e o sistema de self-help (MORGENTHAU, 2002), se viam limitadas (TICKNER, 2001).
Então havia um espaço para compreensões adicionais mais engajadas com a leitura de conceitos
como identidade e cultura; e, dentro desse eixo se erguem os estudos de gênero da corrente
feminista nas TRIs (TICKNER, 2001).
O trabalho das acadêmicas feministas visou estabelecer um espaço de seu domínio
dentro das RIs (TICKNER, 2001), porque o feminismo veio como um conhecimento trasposto
das Ciências Políticas (RANDALL, 2010). Essas autoras chamavam a atenção da Relações
Internacionais para o argumento de que o internacional pode transcender a simples interação
57

Porém à conclusão do percalço, há quem afirme a consecução de um consenso entre o neo-realismo e o neoliberalismo (SMITH, 1996; GUZZINI, 1998).

62

política entre os Estados (SYLVESTER, 2001; TICKNER, 2001). Se há uma hierarquia, por
conseguinte, há uma estrutura, há um poder e há disparidades, tais características fluem entre
micro e macro espaços, pois se tratam efetivamente de processos correlacionados
(SYLVESTER, 2001; TICKNER, 2001; SAFFIOTI, 2004; ENLOE, 2007).
De tal sorte, o fazer relações internacionais corresponde também às dinâmicas entre
organismos mundiais, movimentos sociais, corporações transnacionais, agências de direitos
humanos, ONGs, sociedade civil, outros atores não-estatais e, incluso, as pessoas, o homem e
a mulher (TICKNER, 2001). Em realidade, o estadocentrismo da disciplina acabou por
reproduzir mais problemas e falácias de análise, se comparados à quantidade de soluções que
se prometia empreender desde o começo (SYLVESTER, 2001; TICKNER, 2001).
Esse modelo de enfoque ao Estado posicionava a maioria dos/as indivíduos/as às
margens de análise e atuação. Quando mulheres, a situação se agravava consideravelmente uma
vez que há um contexto histórico de impossibilidade do sexo feminino de ascender ao espaço
público-político, e esse é o ambiente dos fenômenos internacionais.
Questionava-se: como a mulher pode dirigir um Estado? Como poderia tomar decisões
racionais quanto à estratégia militar? Como poderia participar nas guerras se eram
característicos do seu intelecto maternal, diga-se de passagem, naturalmente concebido, os
sentimentos de paz, mansidão e ternura? (TICKNER, 2001)
De fato, as autoras feministas nas RIs repudiavam essas observações com veemência,
pois ademais de ser um preconceito escancarado, preconizava-se um domínio masculino
legitimado social, política e cientificamente (SYLVESTER, 2001). O pico dessa estrutura de
comando era coabitado por poucos homens, já que, se comparados às populações nacionais,
sabe-se que um número muito menor de homens são dirigentes políticos, estão à frente de
cargos de diplomacia ou compõem as cátedras militares.
Em contrapartida, as internacionalistas do feminismo se propuseram a demostrar como
a mulher se via estruturada e impactada pelos fenômenos da conjuntura internacional
(TICKNER, 2001), afinal havia aí uma inter-relação substancial com o ambiente doméstico. A
questão era mostrar com as análises ao nível do/a indivíduo/a e nessas circunstâncias, que
mulheres localizadas na esfera doméstica-privada possuíam sua parcela de relevância,
porquanto tal nível de estrutura dizia respeito também ao âmbito público-político e
internacional e, por isso, merecia ser melhor averiguada (SYLVESTER, 2001).
Apesar da pouca trajetória, dado o momento de pluralismo intelectual das TRIs em
1980, o feminismo obteve alguma visibilidade (SYLVESTER, 2001). Por exemplo, é
considerável o número de análises de gênero que se engajam com as investigações de guerra,
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segurança e paz58, ou seja, com os temas tradicionais. Sendo assim, o que acontece quando
trabalhos feministas transcendem o tradicionalismo das Relações Internacionais?
Tendo articulado o que para ela (ou ele) parece ser uma crítica feminista
fundamentada de Relações Internacionais, ou algumas sugestões de potenciais
benefícios em se olhar as RIs através de lentes “sensíveis ao gênero”, a acadêmica
feminista é corriqueiramente surpreendida pelo seu público que não se engaja com o
que para ela são os maiores créditos de sua apresentação. Avaliadores podem admitir
que a apresentação dela tem pouco a ver com a disciplina de Relações Internacionais
ou com a prática da política internacional. Precedidas por afirmações de que o material
apresentado é muito interessante e importante, questionamentos como os seguintes
são frequentemente realizados: O que essa conversa tem a ver com solucionar os
problemas do “mundo real”, como os da Bósnia, da Irlanda do Norte ou a proliferação
nuclear? Gênero tem alguma coisa a ver com a explicação sobre os comportamentos
dos Estados no sistema internacional? As RIs não são uma disciplina de gênero
neutro? Mais desconcertantes são os comentários que sugerem que a apresentação é
um insulto pessoal ao público, ou que o material é mais adequado a leituras de
cabeceira da cama do que a sérios debates acadêmicos 59. (TICKNER, 1997, p. 611,
tradução nossa)

Este artigo de título You just don’t understand60 da Tickner (1997), ademais de explanar
sobre o embate interdisciplinar: feminismo versus Relações Internacionais, exemplifica bem o
modelo de análise característico da epistemologia feminista, centrado nas identidades, nas
experiências bem como em subjetivações individuais de quem a realiza. Tickner o escreveu se
direcionando, embora indiretamente, a um aparente menosprezo de seu orientador de
doutorado, Robert Keohane (SYLVESTER, 2001), um autor liberal de renome, o qual apesar
de se autoproclamar um homem feminista61, via com pequenez a contribuição de tal corrente
para o desenvolvimento das RIs (SMITH, 1996; SYLVESTER, 2001).
Haja vista, as acadêmicas feministas geralmente produzem uma explanação, mais
enfocada nos aspectos individuais tocando mais a cultura, os costumes, os dogmas e as
instituições sociais, a qual se constitui essencialmente dessemelhante da análise convencional
Me refiro aos estudos com olhares sensíveis ao gênero – aliás, ao sexo, que tentam posicionar a mulher em
cenários pós-guerras de países beligerantes derrotados, a fim de entender a situação de miséria e sofrimento delas
(SYLVESTER, 2001). Considero produções de muita relevância para as Relações Internacionais, porém o seu
eixo analítico ainda se conforma com os limites tradicionais e seguros da disciplina e, por conseguinte, pode-se
afirmar que haja um processo de reificação destes dogmas paradigmáticos.
59
“Having articulated what seems to her (or him)4 to be a reasoned feminist critique of international relations, or
some suggestions as to the potential benefits of looking at IR through "gender-sensitive" lenses, a feminist scholar
is often surprised to find that her audience does not engage with what, to her at least, are the main claims of her
presentation. Questioners may assert that her presentation has little to do with the discipline of international
relations or the practice of international politics.5 Prefaced by affirmations that the material presented is genuinely
interesting and important, questions such as the following are frequently asked: What does this talk have to do
with solving "real-world" problems such as Bosnia, Northern Ireland or nuclear proliferation?6 Why does gender
have anything to do with explaining the behavior of states in the international system? Isn't IR a gender-neutral
discipline? More unsettling are comments suggesting that the presentation is personally insulting to the audience,
or that the material is more suitable for bedside reading than for serious scholarly discussion”.
60
Você simplesmente não entende (tradução nossa).
61
Inclusive, Keohane procurou estabelecer pontes teóricas entre o feminismo e o liberalismo institucional, a
corrente de seu domínio disciplinar nas Relações Internacionais (KEOHANE, 1989; 1998; SYLVESTER, 2001).
58
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de teóricos das RIs (TICKNER, 2001). Enquanto os internacionalistas mais tradicionais
(BULL, 1977; WALTZ, 1979; KEOHANE, 1984; MORGENTHAU, 2002) se deparam com
dilemas em torno do sistema internacional (a estrutura) e do Estado (o seu único agente), a
corrente feminista parte do nível pessoal, principalmente em observação de grupos
marginalizados por estruturas sociais (TICKNER, 2001). Por analogia, essas pessoas estão do
lado de fora, assim, faz-se possível debater esse posicionamento à luz da dicotomia
identidade/diferença, o eu/outro explanado em notas introdutórias em seção anterior.
A saber, as Relações Internacionais, ao longo do desenvolvimento de seu domínio
cognitivo, puderam alcançar uma legitimação, uma identidade. Por sua vez, essa imagética da
disciplina estava vinculada à ideia de ser um estudo sofisticado da alta política, bem como a
um campo acadêmico similar ao de Ciências Naturais, o que tão somente pôde conceder aos
seus programas educacionais características como racionalidade, objetividade e neutralidade,
ademais do status de serem legítimos cientificamente, incontestáveis salvo pela contraposição
provinda de métodos empíricos.
Primeiro, havia um interesse em demarcar as áreas temáticas, que serviriam como um
sustento de sua peculiaridade científica e fixariam a ideia de ser uma doutrina empreendida e
internalizada por poucos, daí o termo alta política: leia-se assuntos de diplomacia, segurança,
guerra e paz (TICKNER, 1997). A consecução de tal movimento metodológico se visualiza
pela ocultação e exclusão de alternativas de externar linhas de raciocínio e produzir
conhecimento para além do compreendido como convencional e legítimo da disciplina
(SYLVESTER, 2001; TICKNER, 2001; ENLOE, 2007). Como resultado, idealizou-se uma
maneira de fazer relações internacionais.
De tal sorte, estabeleceu-se dentro das Relações Internacionais dois loci: o dentro e o
fora. Em referência dessa separação, os internacionalistas procuraram fixar aquilo que deveria
ser considerado material relevante para a disciplina, e logo, deveria permanecer dentro dela, ao
passo que rechaçavam temáticas classificadas como frugais ao escopo teórico da matéria,
pondo-as do lado externo.
Pode-se afirmar que o dentro e o fora se vinculam a uma ideia de identidade, a qual
pode abranger várias significâncias. A princípio, o espaço de dentro é o âmbito internacional –
o sistema de Estados – e diz respeito ao mundo público-político, enquanto o de fora (por ser
irrelevante a disciplina de RIs) é o ambiente interno do Estado – os indivíduos que nele habitam
– referenciando o meio doméstico-privado e pessoal, além de todas as manifestações sociais
observadas nesse recinto.
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Por sequência, o debate se estende à ontologia, isto é, ao objeto de estudo a ser o ponto
de partida das análises teóricas (HOLLIS; SMITH, 1990). Por um lado, estar dentro é ser mais
racional, representa um posicionamento afastado do objeto de pesquisa, nesse método, o
distanciamento do acadêmico se faz necessário a fim de empreender menos viés pessoal em sua
produção científica – é o conceito de explaining,62 do trabalho de Martin Hollis e Steve Smith
(1990). Por outro lado, estando fora, a ideia aqui é de se propor um olhar em direção ao interior
do alvo estudado, à essência dele, ser mais reflexivo, compreendendo também que o
pesquisador está inserido no contexto de sua investigação e jamais poderia ser desassociado –
Hollis e Smith (1990) classificam esse movimento como understanding63.
O feminismo está fora, é mais reflexivo, porquanto como corrente teórica propõe uma
análise centrada na indivídua, ao nível pessoal, porém também interligando os meios
doméstico-privado e público-político, internacional. Seus estudos buscam entender como as
instituições sociais pautadas na ideia de sexo e gênero podem inferir na identidade, vida e
experiência de mulheres e homens, definindo a sua contribuição no âmago da relação de gênero
e de sua estrutura, o patriarcado (TICKNER, 2001).
Tais objetos da investigação feminista variam conforme tempo, espaço e cultura
(TICKNER, 2001; ENLOE, 2007). Conforme Tickner (2001) defende para essa ocorrência, “o
entender é preferível em vez do explicar64” (TICKNER, 2001, p. 5, tradução nossa), pois assim
se deve observar mais de perto a construção e a reificação dos fenômenos humanos, a maneira
como se formula conhecimentos do fazer diário, as visões de mundo que aludem à identidade,
representação e experiência individual e coletiva.
Ademais, fomentando um olhar à essência das Relações Internacionais, as feministas
revelaram uma das facetas de seu caráter enviesado. Admitia-se uma divisão entre as esferas
doméstica (ambiente interno do Estado) e internacional (o sistema de Estados) pela necessidade
de legitimação do conhecimento do fazer relações internacionais idealizado no ensejo
tradicional da disciplina (SYLVESTER, 2001; ENLOE, 2007).
Isto é, acobertava-se o que estava dentro do Estado para possibilitar uma preeminência
de práticas, análises e investigações centradas no meio externo, e, dessa maneira, o essencial e
o real problema a ser enfrentado e solucionado pelos internacionalistas deveria ser mais
relevante (SYLVESTER, 2001; ENLOE, 2007). Como anteriormente apresentado, uma
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Explicar (tradução nossa).
Entender (tradução nossa). Uma observação merece destaque: a Tickner (1997) foi bastante precisa em seu título
You just don’t understand, pois com essa frase, ela também se referia ao movimento de análise em direção a
essência das RIs, pouco praticado pelo seu orientador Keohane e pelas teorias tradicionais.
64
“[...] understanding is preferred over explanation”.
63
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separação similar entre a família e o Estado aconteceu na construção das sociedades liberais
(VALCÁRCEL, 2001; MONLEÓN; POLANCO, 2013).
Com a contribuição feminista, possibilitava-se uma leitura da dicotomia dentro/fora a
partir da identidade, especificamente, à luz da relação de gênero (ENLOE, 2007) – que é uma
categoria de análise para as Relações Internacionais feministas (TICKNER, 2001). As RIs, de
forma alguma, poderiam ser consideradas neutras em relação a este aspecto (SYLVESTER,
2001). Nesse sentido, as feministas denunciaram as Relações Internacionais como um campo
de estudo de experiências unicamente pertencentes ao mundo masculino (SYLVESTER, 2001),
os atributos como racionalidade e objetividade denotavam uma urgência em legitimar esse saber
do homem, chefe de Estado, diplomata, político, militar, para o alcance e manutenção de sua
hegemonia em seu entorno de atuação (TICKNER, 2001).
Enfim, a proposta de trazer o feminismo paras as Relações Internacionais
(SYLVESTER, 2001; RANDALL, 2010) fomentava a necessidade de fazer a matéria mais
sensível à categoria gênero em dois sentidos: resgatar o conhecimento de cunho feminino e
problematizar a temática do poder, bem como suas imputações no fazer relações internacionais,
vis à interação entre masculinidade e feminilidade e ao patriarcado, o qual, inclusive, ordenava
a vida em âmbito mundial (TICKNER, 2001). A exemplo, usualmente alguns temas feministas
de RIs enfocam a desigualdade socioeconômica, a discriminação, a feminização da pobreza, a
justiça social, a violência de gênero e a inter-relação Norte/Sul (TICKNER, 2001); entende-se
que a discussão proposta neste âmbito parte da indivídua, perpassa o Estado e atinge a estrutura,
e igualmente se valora as peculiaridades do caminho inverso, pois trata-se de processos
correlacionados de interação.
Em sua produção sobre a história do feminismo nas Relações Internacionais, Sylvester
(2001) destaca três obras, as quais segundo a sua compressão, são textos pioneiros e medulares
na cronologia feminista nas TRIs. O primeiro é o romance Women and War65, escrito por Jean
Bethke Elshtain (1987), o qual revisita as histórias e os significados produzidos em torno da
guerra, desconstruindo a sua caracterização de atividade tipicamente masculina ao passo em
que retoma algumas experiências femininas, a priori, menosprezadas (ELSHTAIN, 1987).
A segunda produção é o clássico de título em tom sagaz: Bananas, Beaches, and Bases:
Making Feminist Sense of International Relations66 da Cynthia Enloe (1989), a qual contém
uma série de narrativas sobre a mulher, sua posição, sua representatividade e o poder no mundo
real (ENLOE, 1989). Neste livro, a autora expõe como as relações entre os Estados, o próprio
65
66

Mulheres e Guerra (tradução nossa).
Bananas, Praias e Bases: criando senso feminista nas Relações Internacionais (tradução nossa).
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sistema internacional, está construída mediante as capacidades econômicas e militares, e
principalmente, através do ideal de controle e aprisionamento da mulher pela simbologia de
consumo (bananas), trabalho (beaches) e conforto emocional (bases) (ENLOE, 1989).
A última obra é de autoria da J. Ann Tickner (1992) – feminista citada em momentos
anteriores aqui, de título Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving
Global Security67, um trabalho que problematiza a questão de gênero dentro da experiência
acadêmica em programas de Relações Internacionais, debatendo epistemologia, metodologia e
ontologia (TICKNER, 1992). Para alcançar a segurança global, Tickner (1992) argumenta em
prol da eliminação das hierarquias de gênero; para tanto, os estudos internacionais deveriam
persegui-lo como categoria de análise (TICKNER, 1992).
3.1.2 Globalização e feminismos
Dentre as temáticas feministas nas Relações Internacionais, opino como proeminente
para a análise exprimida por esta dissertação o engajamento com as contradições do feminismo
em processos históricos e internacionais. Como peculiaridade do feminismo nas TRIs, sua
produção de conhecimento prioriza manter as controvérsias em evidência, ao invés de
solucioná-las prematuramente, e encerrá-las (FERGUSON, 1993 apud SYLVESTER, 2001).
Conforme Tickner exemplifica, há alguns trabalhos de feministas direcionados a
questionar as propostas de desenvolvimento e benefícios, fomentadas no âmbito do discurso
liberal da globalização, segundo a autora supracitada, fenômeno este vinculado a processos
econômicos e encabeçado pelo Ocidente (TICKNER, 2001). Ademais, o globalizar exprime em
sua essência um sentido de governança global de vários temas – direitos humanos,
sustentabilidade, comércio, conflitos, segurança, paz, alimentação, etc. Há então uma
construção e reconstrução de significados (CLAPP; FUCHS, 2009), e, por conseguinte, há uma
inferência em fenômenos e manifestações sociais também (TICKNER, 2001).
Segundo Myra Ferree (2006), há uma falácia muito comum sobre a globalização ser
uma novidade da conjuntura internacional do século XX; na verdade, há uma diversidade de
periodizações para traçar um ponto de partida específico. Por estar muito vinculada aos
procedimentos econômicos e financeiros, por vezes, a globalização tem sido associada, e até
mesmo utilizada como um sinônimo ao capitalismo (FERREE, 2006; WOOD, 2011) – o que é
um problema analítico (WOOD, 2011).
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Faz-se propenso afirmar que muitas produções acadêmicas assumem a seguinte linha de
raciocínio, “o capitalismo parece sempre estar aí, em qualquer lugar; e só precisa ser liberto de
suas correntes – por exemplo, dos grilhões do feudalismo – para ser possível seu crescimento e
sua maturação68” (WOOD, 2011, p. 542, tradução nossa); esta sentença acaba racionalizando
esse processo, tornando-o a-histórico, invisível e natural (WOOD, 2011). Direcionando-se a
compreender o quanto o capitalismo está entrelaçado ao movimento de globalização, precisase separá-lo em um momento de especificidade em um contexto geográfico (WOOD, 2011).
A título de ilustração, tem-se a Inglaterra do século XIX, um Estado que é associado à
emergência do capitalismo no cenário internacional (WOOD, 2011). Nesse período, a nação
inglesa era caracterizada pelo sistema capitalista agrário, porém, havia uma ascendente taxa de
natalidade em seus residentes, o que causou a perda de terras e meios de produção por parte de
pequenos proprietários (WOOD, 2011).
Havia uma série de pressões econômicas em seu ambiente doméstico. Uma merecedora
de destaque era a existência de um mercado interno integrado e competitivo, ademais, havia
uma crescente força laboral de grande notoriedade, a classe proletária, altamente consumidora
de produtos módicos fabricados em extensa escala pelos fornecedores (WOOD, 2011).
Essa conjuntura histórica da esfera doméstica inglesa possibilitou a formulação do
capitalismo industrial (WOOD, 2011). As ocorrências entre as épocas de Primeira, Segunda e
Terceira Revolução Industrial enfatizam a dinâmica do sistema capitalista, a qual pode ser
observada em alterações nas tecnologias inferentes nos métodos de produção bem como no
aprimoramento das técnicas de marketing (WOOD, 2011). Conquanto, essas mudanças
possuem baixíssima tendência a modificar as leis de movimentos do capital (WOOD, 2011);
isto é, o capitalismo sempre vai recorrer às condições que mais lhe agradam, haverá momentos
de grande expansão e retraimento, haverá crises e disparidades (Ibid.).
Talvez o que esteja mistificado nas produções científicas, a globalização como um
fenômeno novo (FERREE, 2006; WOOD, 2011), seja na verdade as aspirações universais do
capitalismo, as quais podem ser melhor observadas a partir da metade do século XX (WOOD,
2011). Nesse sentido, o capitalismo se globalizou em todos os aspectos do fazer diário e do
Estado, reinventando práticas, culturas, ideologias e instituições sociais assim como produzindo
a desigualdade em aspectos espaciais do mundo Norte e Sul (WOOD, 2011).
Sob essa ótica, pode-se inferir que a globalização seja um espelho do processo de
universalização do capitalismo, de suas relações sociais, leis de movimentos e contradições
“Capitalism seems always to be there, somewhere; and it only needs to be released from its chains – for instance,
from the fetters of feudalism – to be allowed to grow and mature”.
68
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(WOOD, 2011). Entretanto, o debate jamais poderia ser encerrado em visão de um dos atributos
da macroestrutura mundial, isto é, o capitalismo, pois ademais de ser uma ocorrência de fluxo
entre todas as esferas do sistema – o/a indivíduo/a, o Estado e o sistema interestatal (FERREE,
2006), agindo coordenadamente à macro estrutura mundial e se reforçando mutuamente,
globaliza-se também modelos idealizados (e claro, discriminatórios) pautados na ideia de sexo,
gênero, raça, etnia (GROSFOGUEL, 2008) e sexualidade. Com isso, pode-se argumentar que
a civilização se desenvolveu sob a ótica de um sistema-mundo (WALLERSTEIN, 1996)
capitalista, colonial, ocidental, euro-norte-americano moderno, patriarcal (GROSFOGUEL,
2008) e heteronormativo.
Apesar de tal imposição de valores, com a ampliação de agentes internacionais, o
processo de globalização tem se apresentado cada vez mais complexo em razão de haver uma
resistência à agenda socioeconômica e política das elites ocidentais do Norte (FERREE, 2006).
Nesse sentido, constrói-se estruturas e manifestações para além daquelas concebidas como
tradicionais, a exemplo de movimentos identitários atuando em escala transnacionais que
alcançam uma visibilidade junto a agentes mais privilegiados como os Estados, as corporações
internacionais e as ONGs (FERREE, 2006).
Ademais, uma das características mais marcantes do momento de globalização
contemporâneo é a inter-relação entre as esferas global e local, a qual tem possibilitado arranjos
populares, descentralizados e democráticos, totalmente fora da lógica estadista, entretanto com
uma atuação similar de interpretação e resposta aos desafios da economia política mundial
(FERREE, 2006). É também parte dessa conjuntura, um Ocidente menos interconectado em
detrimento da diluição da agenda anticomunista, e, inclusive, redescobrindo tensões,
controvérsias e diferenças entre seus países (FERREE, 2006); por outra parte, o Terceiro
Mundo tem procurado se livrar dos seus estigmas de colonização, fomentando suas
peculiaridades políticas, econômicas e regionais, acima de tudo, sua diversidade (Ibid.).
Pode-se entender que nos mais variados níveis do sistema, a conjuntura possui dois
eixos de comportamento correlacionados desproporcionalmente. De um lado, há sentimentos
como preocupação e ameaça por parte dos que estão em uma posição mais preeminente,
enquanto os agentes em situação de emergência acreditam haver oportunidades de sustento de
seu crescimento, bem como aumento em seus ganhos em termos de poder e influência em
processos democráticos de tomada de decisão. Esse é o contexto de atuação política dos
movimentos feministas engajados em estruturas transnacionais, principalmente onde há a
formulação de práticas discursivas em torno dos direitos humanos e desenvolvimento
(FERREE, 2006).
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Por essa razão, no âmbito das Relações Internacionais, as autoras feministas
começaram a utilizar o feminismo em sua forma plural: feminismos, pois agora enxergava-se a
teoria, a pesquisa, o empirismo, a política, o ativismo e a intervenção feminista sob uma
perspectiva de diversidade (TICKNER, 2001; ENLOE, 2007). Essas características se remetem
ao entendimento sobre o feminismo como um campo de ação de práticas discursivas diversas,
conceito referenciado no trabalho da Alvarez (2014). Por conseguinte, as discussões sobre o
gênero e patriarcado se acoplaram aos debates proporcionados por outras terminologias
provindas de áreas disciplinares como o Marxismo, os estudos críticos, construtivistas, póscoloniais, pós-estruturalistas (SYLVESTER, 2001) e queers.
A exemplo de possíveis nomeações, sustentando-se mais na esfera intelectual, há quem
classifique o feminismo segundo o emprego de métodos científicos. Vicky Randall (2010)
visualiza quatro tipos de classificação: liberal, marxista, perspectivista69 e radical (RANDALL,
2010). Sylvester (2001) exprime em sua produção três epistemologias feministas: empirista,
perspectivista70 e pós-moderna. Por outro lado, há quem observe os feminismos em função de
sua articulação política, ponderando-os segundo as seguintes terminologias: liberal, socialista,
radical, pós-estrutural e pós-colonial (ENLOE, 2007).
Outras autoras preferem refletir sobre a estrutura da economia política mundial para
dualizar duas configurações de feminismo: liberal e pós-liberal. Neste agrupamento estão todos
os outros, radical, psicanalítico, socialista, pós-colonial, negro e pós-moderno (TICKNER,
2001). O trabalho de Monleón e Polanco (2013) exprime uma classificação das correntes
feministas segundo o entendimento da opressão das mulheres, nesse setido há feminismos da
igualdade – feminismos liberais (clássicos e sociais), socialistas e radicais – e feminismos
culturais ou da diferença (JARAMILLO, 2000 apud MONLEÓN; POLANCO, 2013).
Faz-se de importância ressaltar que tais classificações, conforme análise de algumas
práticas discursivas feministas e suas produções acadêmicas (SPIVAK, 1988; CURIEL, 2007),
com frequência, podem ocupar um espaço mútuo, não-excludente, multi e transdisciplinar. Isto
quer dizer, em uma única narrativa de uma feminista podem ser econtrados diversos traços
provindos de vários campos do conhecimento, relevando-se em si muito menos objetivo do que
aparenta ser e repleto de complexidade e até mesmo contradições.
Para o âmago das Relações Internacionais, o surgimento desse novo tipo de consciência
sobre os feminismos se firmava como medular para o engajamento de investigações acerca das
conferências internacionais fomentadas pela Organização das Nações Unidas (ENLOE, 2007).
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Tradução para o termo “standpoint feminism” (RANDALL, 2010, p. 122).
Assim como na nota acima, é uma tradução para o verbete “standpoint feminism” (SYLVESTER, 2001, p. 172)
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Nestes momentos, a diversidade do feminismo pôde ser melhor observada, pois movimentos
advindos de todas as partes do mundo, com identidades e propósitos distintos, interagiram entre
si – em esquemas de hegemonia, contradiscurso e resistência – para a construção de pautas
referentes à temática da mulher na sociedade assim como no próprio sistema internacional.
Tais constatações buscam entender que as disparidades entre as mulheres dentro do
feminismo estão a serviço da reprodução do sistema patriarcal (MAIGUASHCA, 2005;
ALVAREZ, 2014). Pospor o enfrentamento desta controvérsia, seria dissimular a faceta real de
um problema estrutural, mantê-lo em seu status fixo bem como negociar desigualdades em
primazia de uma estratégia à disposição de uma minoria.
Contudo, dito cenário realmente aconteceu dado o entendimento de que o feminismo é
um campo discursivo de atuações diversas no qual há vozes hegemônicas e subalternas
(ALVAREZ, 2014). Trata-se de um fenômeno um tanto complexo pois, à medida em que se
empreende culturas de disciplinamento e marginalização por uma eu hegemônica, encontra-se
também a resistência e a condição de agência (MOHANTY, 2008) fomentada por outras.
3.2 Feminismos
3.2.1 O feminismo da eu
3.2.1.1 O feminismo liberal
Conforme explanado em primeiro capítulo, o feminismo deteve uma extensa trajetória
relacionada a uma identidade feminina formulada em um locus específico, assim como a uma
tradição ideológica também provinda de um âmbito singular.
Tratando-se mais da Primeira e Segunda Onda do Feminismo, pode-se afirmar que a
sujeita política feminista era uma mulher branca, ocidental, residente do Norte, heterossexual e
de classe média-alta, a qual estava inserida em uma prática discursiva circunscrita nos preceitos
do liberalismo.
A misoginia e o machismo compunham as características organizacionais de Estados
liberais, logo, a contestação desses prejuízos se enxertou nessa mesma linguagem liberal.
Apesar de receberem prestígio por haver galgado logros à causa feminina, precisa-se entender
que estas primeiras mulheres ativistas propunham um acordo com o liberalismo, ao invés de
transformá-lo enquanto sistema de ordenamento social.
Desse modo, defendo no âmbito desta produção acadêmica que a Primeira e a Segunda
Onda do Feminismo – considerando a retrospectiva oficial do movimento feminista
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(ALVAREZ, 2014), incluindo-se seu mito fundacional teórico e ativista – referencia
majoritariamente o percurso das feministas tidas como parte da tradição liberal.
Constitui-se central em sua prática discursiva a igualdade formal entre homens e
mulheres (TICKNER, 2001; WIBBEN, 2008; MONLEÓN; POLANCO, 2013), a qual deverá
se concretizar nas vias legais (MONLEÓN; POLANCO, 2013) – código legislativo,
democracia, cidadania, garantias humanitárias e direitos – bem como no desenvolvimento de
capacidades racionais e liberdades (TICKNER, 2001). Por isso, a tal feminismo, por muitas
vezes, lhe é concedido outra nomenclatura: feminismo da igualdade (WIBBEN, 2008).
E a igualdade prossegue no manuseio das vicissitudes do fazer diário feminino, pois o
seu grupo-alvo identitário se vê oprimido unicamente pelo fato de serem mulheres e, por sua
vez, estarem associadas às características de feminilidade (WIBBEN, 2008). Assim,
compreende-se que todas as mulheres compartilham uma mesma experiência de opressão
segundo o modelo de sexo-gênero, a qual é fundamentalmente diferente da vida de prestígios,
oportunidades e ganhos de todos os homens (WIBBEN, 2008).
Segundo Tickner (2001), tal universalização de experiências femininas por parte do
feminismo liberal decorre de suas raízes epistemológicas positivistas (RANDALL, 2010),
pautadas em análises e perspectivas empíricas como característico tradicionalmente do saber
científico da Europa do Século XVII (TICKNER, 2001). Muito embora, as feministas liberais
reconheceram que esta formulação de conhecimento estava corrompida, pois, apesar de se
apresentar como neutra, objetiva e racional, era enviesada pela supremacia masculina. Em
contrapartida, procuraram corrigi-la com a adição do sexo feminino e o saber de seu entorno
social em seus campos de investigação (TICKNER, 2001).
Desse modo, o feminismo liberal se apropriou do lema “o pessoal é político”
(HANISCH, 1970, p. 76, tradução nossa) para utilizá-lo como ferramenta analítica conforme
os preceitos positivistas de Kant, quer dizer, elevar o âmbito particular à categoria geral de
análise. Assim, fixou-se a ideia de que a experiência de opressão de todas as mulheres estivesse
vinculada unicamente à discriminação pautada em sexo e gênero, sob o comando do sistema
patriarcal e de suas instituições sociais discriminatórias.
Ademais, a concepção feminista liberal enxerta um mundo de natureza humana com
aspirações individualistas e, nesse sentido, as mulheres seriam seres humanos individuais e
isolados com uma peculiaridade de agência e racionalidade (TICKNER, 2001). Aqui, é a
discriminação baseada no eixo sexo-gênero que impede a mulher de perseguir o seu próprio
interesse, autonomia e emancipação enquanto, o homem está totalmente inserido no sistema de
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meritocracia (TICKNER, 2001). Assim, o feminismo liberal clama pela entrada do coletivo
feminino nesta mesma estrutura característica dos ideais do liberalismo.
Neste caso em específico, as feministas liberais ponderam esses obstáculos para além
das questões de sexo e gênero. É um impedimento substancial ao exercício das capacidades
racionais das mulheres em sua plenitude, pautado na ótica dos direitos e de se proporcionar
oportunidades (TICKNER, 2001). Enquanto essas barreiras permaneçam solidificadas, se
representa impossível de se empreender um ambiente em direção à igualdade, porque há uma
disparidade no desenvolver entre o homem e a mulher, e essa lacuna desigual é diretamente
proporcional ao progresso da civilização humana como um todo (TICKNER, 2001).
Entretanto, há uma ideologia contrária à tradição liberal clássica de Estado mínimo.
Muitas feministas liberais exigem a participação dos governos nacionais na promoção dos
direitos às mulheres e na construção de um ambiente interno de igualdade (TICKNER, 2001).
Ao mesmo tempo, prega-se por uma inserção feminina no mercado de trabalho
(MONLEÓN; POLANCO, 2013) e algumas narrativas são muito intrínsecas à prática
discursiva do feminismo liberal. A título de ilustração, a mulher deve pospor o casamento e a
gravidez para perseguir uma melhor formação educacional com a finalidade de possibilitar uma
justa competição com os homens em postos empresariais. Outra exemplificação está em torno
da distribuição desigual de recursos, a qual está relacionada aos salários mais baixos recebidos
por mulheres e à impossibilidade de acesso a cargos de liderança e planejamento estratégico
pela discriminação baseada em sexo-gênero (MONLEÓN; POLANCO, 2013).
Ademais, o feminismo liberal está muito vinculado à titulação de direito, neste caso, as
mulheres devem exigir e obter os mesmos direitos outorgados aos homens, eliminando as
barreiras legais e possibilitando um maior acesso a componentes como educação, trabalho e
política (MONLEÓN; POLANCO, 2013). A exemplo, sua tradição pode ser vista na relevante
participação de mulheres ativistas e organizações femininas no sistema de direitos humanos da
Organização das Nações Unidas. Por essa razão, comumente esse feminismo tem sido nomeado
como feminismo institucional ou mainstream da ONU. Também, tal organismo absorveu a sua
gramática feminista, e essa linguagem pode ser visualizada nos documentos de suas
conferências mundiais em temáticas de gênero, direito e mulher.
Conquanto, sabe-se que os espaços internacionais são caracterizados pela inter-relação
entre uma multiplicidade de Estados e, por analogia, a mulher e o movimento feminista se
visualizam igualmente nessa mesma diversidade. Sob essa ótica, o feminismo liberal
desempenha um papel relevante em fomentar pactos – entenda-se consenso – de pretensões
globais, chamando a atenção de que, apesar das diferenças entre os diversos coletivos femininos
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bem como entre as próprias mulheres, elas devem permanecer unidas em irmandade,
disciplinando-as pela frase: “sisterhood is global” (BUNJUN, 2010, p. 118).
Elencando-se as dinâmicas bem como as transformações do sistema capitalista, em sua
fase hodierna, pode-se afirmar que haja uma convergência entre a sua agenda neoliberal
enfocada nos resultados e a ótica empregada pelas feministas liberais. Neste momento histórico,
faz-se mais relevante atentar-se sobre a questão da eficiência cuja valoração se vê
principalmente pelo aspecto qualitativo do que se foi alcançado, princípio consoante ao ensejo
ao mundo técnico-empresarial do neoliberalismo contemporâneo e da lógica de emancipação
proposta comumente por feministas liberais.
Por ilustração, tem-se uma transição de uma fase de agenda de direitos com uma
igualdade focalizada no âmbito formal para um estágio no qual se formula uma série de metas
– embora, apresentadas como objetivos – mais centrada na igualdade de resultados. O
feminismo liberal persegue tal perspectiva à medida que incorpora em sua prática discursiva
uma cultura corporativa-empresarial em direção à emancipação feminina, propondo uma
transcendência da opressão patriarcal medida em ganhos econômicos obtidos pela mulher
empresária, educada formalmente, líder, independente e bem-sucedida em sua carreira.
Enfim, graças a sua mobilização, o feminismo liberal possibilitou o aprimoramento
socioeconômico de muitas mulheres em sociedades liberais do Ocidente (TICKNER, 2001).
Muitas acadêmicas, apesar de terem se distanciado de suas práticas discursivas por motivos
analíticos diversos, reconhecem o seu valor enquanto literatura científica e ativismo político
(TICKNER, 2001); este entendimento tem pouco a ver com uma subestimação desse
movimento, ao contrário, deve-se atentar mais à atuação do feminismo liberal no mundo
contemporâneo, pois no campo discursivo feminista (ALVAREZ, 2014), o mesmo se encontra
em posição hegemônica.
3.2.1.2 Entendendo sua hegemonia
Tomando-se por base os processos construídos historicamente, pode-se afirmar que o
feminismo liberal, referindo-se à sua prática discursiva de cunho político, alcançou um grau de
hegemonia no campo de atuação feminista (ALVAREZ, 2014).
Como exposto, a genealogia feminista – conhecida também como a história oficial do
movimento (ALVAREZ, 2014) – diz respeito ao trajeto de mulheres brancas, ocidentais, do
Norte, de classe média-alta e heterossexuais, capitaneadas em ideologias do liberalismo.
Ademais, a hegemonização das feministas liberais também pode ser compreendida pela
formulação e universalização das categorias de análise mulher e experiência (compreendida
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como a opressão pautada no sexo-gênero), na qual faz-se possível observar um movimento no
sentido a disciplinar, essencializar e homogeneizar mulheres provenientes de outras
perspectivas bem como de outros contextos.
A saber, a ideologia do feminismo liberal se construiu sob uma ótica de individualismo,
fundamentada nas questões de liberdade e capacidade das mulheres, as quais enxertavam as
escolhas racionais femininas, conforme refletido do liberalismo clássico. No entanto, sabe-se
que a princípio, os preceitos desses intelectuais liberais caracterizavam neutralmente a
humanidade como um conjunto por essa racionalidade, a qual, em vias de prática, estava
unicamente vinculada à atuação masculina e em nada contemplava as mulheres.
Nesse primeiro momento, as feministas vindicativas do Iluminismo procuraram corrigir
esse viés discriminatório com a adição de conhecimento sobre a mulher. Nesse sentido, esse
feminismo pôde formular uma racionalidade feminina, isto é, uma espécie de razão feminista,
a qual deveria ser universalizada pela sua aplicação analítica às mulheres como um todo.
Neste arcabouço intelectual se encontra a argumentação de que todas as mulheres estão
inseridas em um mesmo tipo de experiência, a qual se visualiza essencialmente distinta dos
acontecimentos experimentados por todos os homens (CHAKRABORTY, 2007; WIBBEN,
2008); faz-se necessário ressaltar que esta é uma argumentação mais bem presente na Segunda
Onda do Feminismo. Em específico, na prática discursiva do feminismo liberal, as experiências
femininas se encerram em torno das opressões que a mulher vive sob as normativas do
patriarcado, o qual pondera uma série de vicissitudes ao coletivo feminino enquanto concede
poder e prestígio ao símbolo masculino.
Tal cenário pode ser compreendido a partir do pressuposto que o gênero é a categoria
de análise (SCOTT, 1988; SAFFIOTI, 2004), contudo pode-se afirmar que se idealiza outra
ferramenta analítica dentro dessa perspectiva, a mulher. Em específico, pode-se notar na prática
discursiva o uso do verbete mulher para falar sobre todas as mulheres sem qualquer observação
contextual, como se coletivo feminino fosse uma classe social homogênea, unida por uma
opressão de razão maior (CHAKRABORTY, 2007; MOHANTY, 2008).
Neste sentido, Chandra Mohanty (2008) argumenta sobre uma colonialidade do gênero
intrínseca à prática discursiva política dos feminismos no Ocidente, e dentre os quais, pode-se
destacar o feminismo liberal. Aqui, há uma utilização e uma universalização de categorias de
análise gerais e particulares para abordar a mulher em diferentes geografias, histórias e culturas
(MOHANTY, 2008); há assim uma construção de um discurso hegemônico.
No âmbito geral, como anteriormente explanado, pode-se perceber a existência de duas
ferramentas analíticas elevadas ao universal por parte das feministas liberais: mulher e
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experiência. Pode-se inferir que os dois instrumentos anteriormente citados foram construídos
em países centrais do sistema capitalista, onde o progresso econômico e os valores classificados
como humanitários se originaram e puderam se desenvolver.
Dessa maneira, faz-se possível destacar dois discursos da história oficial feminista
(ALVAREZ, 2014), os quais podem exemplificar a formulação analítica em torno da mulher e
de sua experiência: “o pessoal é político” (HANISCH, 1970, p. 76, tradução nossa) e
“sisterhood is global” (BUNJUN, 2010, p. 118). Tais frases podem ser consideradas práticas
discursivas hegemônicas, as quais, com frequência, são empregadas pelo feminismo liberal para
delinear uma experiência de opressão individual e particular como um componente universal,
e assim homogeneizar estrategicamente as diferenças entre as mulheres – leia-se ajuntar forças
– defronte a uma estrutura masculina, patriarcal, e sobretudo, ameaçadora maior.
Não obstante, formulou-se uma série de elementos discursivos para analisar e, por
conseguinte, poder falar sobre e, inclusive por mulheres localizadas em países em
desenvolvimento

ou

subdesenvolvidos

(SPIVAK,

1988;

CHAKRABORTY,

2007;

MOHANTY, 2008). Nesse âmbito específico, pode-se notar como o poder flui em ambos
sentidos entre as micro e macroestruturas, pois assim como há uma relação de
identidade/diferença entre o centro-periferia no sistema mundial, existe uma inter-relação, uma
hierarquia e um exercício de poder entre mulheres centrais e periféricas.
Por ilustração, a representação da mulher comumente característica na prática discursiva
do feminismo liberal hegemônico se idealizara como um encontro identitário entre todas as
mulheres como sujeitas político-históricas, quando na verdade se tratava de uma arbitrariedade
construída por uma cultura em particular (MOHANTY, 2008). Fala-se em mulher tendo-se
como elipse coesiva a imagem da mulher branca, ocidental, do Norte, de classe média-alta e
heterossexual, cuja emancipação pôde conquistar mediante a educação formal, entrada no
mercado de trabalho (referindo-se aqui ao ambiente corporativo-empresarial) e independência
econômica; essa mulher é bem-sucedida, educada, moderna, livre e empoderada, sobretudo
representa a modelo essencial feminista.
Por outro lado, as mulheres não-brancas, não-ocidentais, que não são do Norte, nem de
classe média-alta e nem heterossexuais são categorizadas como “mulher do terceiro mundo71”
(MOHANTY, 2008, p. 112, tradução nossa). É igualmente uma representação construída em
exercício e para um projeto de poder em particular, logo, há em sua essência uma ferramenta
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“... mujer del tercer mundo”.
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discursiva de amparo às práticas políticas humanitárias do feminismo no Ocidente (JAGGAR,
2005; MOHANTY, 2008), as quais nesses empreendimentos se tornam hegemônicas.
Quando juntas à essencial – a mulher, a mulher do terceiro mundo (MOHANTY, 2008,
p. 112, tradução nossa) é a outra. Ou seja, pela dualidade político-econômica de centro/periferia
e, analogamente, pela inter-relação de identidade/diferença, se constituem como tudo aquilo
que as mulheres, enquanto categorizadas como mulher pelo feminismo liberal hegemônico não
são (CHAKRABORTY, 2007; MOHANTY, 2008) e aliás, deveriam ser.
Tal representação da mulher do terceiro mundo (MOHANTY, 2008, p. 112, tradução
nossa) se visualiza bastante difusa no mundo contemporâneo, pois as obras feministas
ocidentais, mesmo se consideradas como marginais em seus locais de origem, gozam de um
contexto global de hegemonia, uma vez que hegemônicos são os institutos acadêmicos
ocidentais (CHAKRABORTY, 2007; MOHANTY, 2008). Quando as autoras feministas no
Ocidente – localizadas no centro, no meio desenvolvido – particularizam a mulher encerrandoa ao vocábulo terceiro mundo (entendido como periferia, países em desenvolvimento ou
subdesenvolvimento), trata-se de uma atividade projetada em termos puramente analíticos,
conquanto há um impacto real na formulação de projetos e ações no âmbito da política
(MOHANTY, 2008) – direitos, tratados, acordos, cooperação internacional, etc.
Sob essa ótica, surge a ideia de que o feminismo realizado por mulheres ocidentais tem
a capacidade de salvar as mulheres do terceiro mundo (JAGGAR, 2005; MOHANTY, 2008) –
e essa prática está dentro do que se concebe como feminismo colonial (AHMED, 1992; ABULUGHOD, 2002). Essas outras mulheres estariam limitadas mediante duas opressões: a de
gênero e a de pertencer ao Terceiro Mundo (MOHANTY, 2008). Ao contrário da mulher-eu no
Ocidente, a mulher do terceiro mundo (MOHANTY, 2008, p. 112, tradução nossa) é uma
ignorante, miserável, encarcerada nas tradições culturais de seu entorno, as quais a fazem vítima
de violência doméstica, dependente economicamente, sofredora pelo processo colonial,
disciplinada pelos sistemas familiares arcaicos e pelas ideologias religiosas, e finalmente,
desafortunada devido ao processo de (sub)desenvolvimento de seu país (JAGGAR, 2005;
MOHANTY, 2008). Perceba-se que culpas são direcionadas à mulher de terceiro mundo e ao
Não-Ocidente, o que reflete um jogo de poder entre os Estados a nível macro também.
Entenda-se esse salvar como uma tentativa implícita de transformar as mulheres do
terceiro mundo em mulher conforme modelo essencialmente prescrito na prática discursiva do
feminismo liberal hegemônico (JAGGAR, 2005; MOTHANTY, 2008; WIBBEN, 2008). A
hegemonia aqui se compreende, como demonstrado em explanações anteriores, desde a relação
de identidade/diferença: a eu define a outra; desse modo, as limitações projetadas sobre a
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última – a outra – constituiu o amparo estrutural para delinear a posição hegemônica galgada
pela eu (MOHANTY, 2008). Tal dinamicidade também reflete o intento de Estados centrais em
ocidentalizar ambientes da periferia.
Por fim, pode-se compreender que a hegemonia das feministas liberais se vincula a uma
propagação global de uma prática discursiva, a qual delineia assimetricamente as mulheres do
Ocidente e Não-Ocidente. Dita construção de discurso carrega uma pretensão positivista e
racional – como característico do liberalismo clássico – a qual intenta elevar as situações
particulares ao status universal e, aliás, apresentadas principalmente como benéfico para todas
as mulheres. Apesar de hegemônico, o projeto de transformação das circunstâncias femininas
proposto pelo feminismo liberal tende a se deparar com a competição e a resistência de outros
feminismos, provindo de outras correntes teóricas e outros discursos políticos.
3.2.2 Outros feminismos
3.2.2.1 O feminismo radical
Uma de suas genealogias se representa na bifurcação do movimento sufragista em dois
vieses: as sufragists e as sufragettes; essas últimas são as antecessoras dos movimentos políticos
feministas emergentes nas décadas de 1960 e 1970 nos Estados Unidos, os quais ficaram
conhecidos pela terminologia de feminismo radical (TICKNER, 2001; MONLEÓN;
POLANCO, 2013). Para as feministas radicais, a remoção de barreiras legislativas era
insuficiente para erradicar a opressão sofrida pelas mulheres (TICKNER, 2001).
Tal opressão se visualiza como o principal objeto de perseguição do feminismo radical
(TICKNER, 2001; RANDALL, 2010; MONLEÓN; POLANCO, 2013). Ademais essa é a
experiência feminina mais compartilhada, pois está enraizada no patriarcado, um sistema
universal embasado na desigualdade entre os sexos e reforçador dos papeis tipicamente
femininos impostos à mulher (TICKNER, 2001). Geralmente, as feministas radicais
reconhecem e celebram as diferenças biológicas entre homens e mulheres (TICKNER, 2001),
disparidades impulsionadoras de uma revolução das mulheres, isto é, uma recriação do mundo
a partir de experiências exclusivamente femininas (RANDALL, 2010).
3.2.2.2 O feminismo cristão
Parte das mulheres participantes do sufrágio internacional feminino, nesse caso em
específico, as sufragists, promoveram ideais progressistas se comparados aos dogmas
hegemonicamente masculinos e tradicionais de seu contexto histórico, muito embora,
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possuíssem um discurso circunscrito nos valores religiosos do cristianismo em sua versão
protestante (BASCH, 1998). Ainda que pouco referenciado, insurgiu-se nesse momento um
movimento feminista cristão fomentador de uma interconexão entre a teologia e o feminismo,
propondo uma releitura de passagens religiosas, muitas delas provenientes da Bíblia Sagrada,
acerca da igualdade entre homens e mulheres (BASCH, 1998).
Apesar de haver contradições evidentes entre dogmas religiosos e os valores propostos
por coletivos feministas, pode-se afirmar que o trabalho das sufragistas cristãs de outrora
remanesce em alguns movimentos contemporâneos de mulheres com perspectiva cristã; cita-se
como exemplo The Colour Sisterhood72, Christians for Biblical Equality73 e Christian Feminist
Network74. Por valorizar as normativas socialmente atribuídas às feminilidades como a
maternidade, a sensibilidade e a ética do cuidado, por vezes, a esta corrente feminista tem sido
atribuído o vocábulo de feminismo conservador (MARTÍN, 2013).
3.2.2.3 O feminismo socialista
O feminismo socialista advém da teoria socialista bem como do próprio Marxismo, e
em visualização de tal pensamento, também é reconhecido pela terminologia de feminismo
marxista (TICKNER, 2001; MONLEÓN; POLANCO, 2013). Nesse coletivo, a prática
discursiva está vinculada à proposição de que o capitalismo e o patriarcado são dois atributos
de uma mesma estrutura mundial e, por conseguinte, necessitam um do outro para sobreviver e
se perpetuar internacionalmente (MONLEÓN; POLANCO, 2013)
A saber, algumas feministas socialistas avaliam como risória a contribuição de Friedrich
Engels à questão da mulher dentro do proletariado, devido à posição desse autor em delinear
que a submissão feminina era algo característico do sistema de produção capitalista, o qual, por
sua vez, utiliza a reprodução biológica para a geração de mais indivíduos dentro das unidades
familiares (MONLEÓN; POLANCO, 2013). Essa crítica hierarquiza e encerra a opressão da
mulher nas dinamicidades e contradições do capitalismo e, por isso, antes de qualquer coisa, a
revolução da classe proletária (TICKNER, 2001; MONLEÓN; POLANCO, 2013).
O raciocínio acima exposto surgiu no ensejo do Marxismo clássico e se solidificou no
embate com as mulheres proletárias (MONLEÓN; POLANCO, 2013), contudo o que elas
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Uma versão para o português brasileiro seria A Irmandade Colorida. Mais informações podem ser encontradas
em:< http://hillsong.com/colour/sisterhood/>. Acesso em: 29 out 2016.
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Cristãos Pela Igualdade Bíblica (tradução nossa). Para saber mais sobre a organização, consultar site próprio: <
http://www.cbeinternational.org/>. Acesso em: 29 out 2016.
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Rede Feminista Cristã (tradução nossa). Maiores esclarecimentos no seguinte endereço:<
https://christianfeministnetwork.com/>. Acesso em: 29 out 2016.
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haviam proposto – e segue sendo como tal – era que o patriarcado deveria ser valorado na
mesma medida que o capitalismo costumava ser (TICKNER, 2001). Pode-se notar que houve
um progresso na prática política em direção à melhoraria da situação da mulher por parte das
feministas socialistas, pois aqui se interconectou o gênero com o indicador de classe.
3.2.2.4 O feminismo crítico
As feministas críticas se baseiam e, ao mesmo tempo, procuram ampliar a Teoria Crítica
desenvolvida pelos autores da Escola de Frankfurt e expoentes em outras áreas como Robert
Cox (1986), buscando analisar as identidades e poderes no plano ideal e material mediante uma
perspectiva engajada com a categoria gênero (TICKNER; SJOBERG, 2007). Trabalhando com
algumas ferramentas características deste seguimento – por ilustração, condições materiais,
ideias, instituições, relações de produção, eixo Estado-sociedade e ordens mundiais –
descobriu-se que o gênero é um resultado antrópico, usado como um ideal para reforçar as
normativas do patriarcado, e, se emanado da capacidade de agência humana, há uma propensão
no sentido de transformá-lo (TICKNER; SJOBERG, 2007).
Assim como é um propósito da Teoria Crítica, o feminismo crítico se propõe a entender
o ambiente onde homens e mulheres vivem com a finalidade de propor mudanças neste entorno
(TICKNER; SJOBERG, 2007), fazendo um elo entre teoria e prática. As feministas críticas
entendem o aspecto circunstancial das relações de gênero, as quais se constituem em uma
debilidade à mulher devido ao significado de dependência, assimetria e complementaridade
entre os sexos, imputado pelo sistema patriarcal e, por tal observação, propõem-se em mudar a
estrutura social regente da inter-relação entre os seres humanos.
3.2.2.5 O feminismo construtivista
Tomando-se por base o aporte sociológico no marco da corrente construtivista,
diferentemente do trabalho proposto pelo feminismo citado em apartado anterior, as feministas
construtivistas investigam majoritariamente os elementos do âmbito ideal, inferindo em tal
perspectiva que co-constitui-se os elementos inerentes à vida em ambas as esferas domésticoprivado-nacional (pessoal) e público-político-internacional (TICKNER; SJOBERG, 2007).
Parte fundamental dessa co-constituição é o gênero, o qual modula e, por muitas das vezes, se
apresenta modulado pelas partículas estruturais (TICKNER; SJOBERG, 2007), neste caso a
serviço do patriarcado – a estrutura de maior grandeza.
Partindo dessas premissas e examinando mais a linguagem, o feminismo construtivista
aportou debates, por exemplo, sobre a regulação da atividade doméstica executada e não-
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remunerada por mulheres donas de casa (TICKNER; SJOBERG, 2007). Chamou-se a atenção
para as condições precárias, os salários baixos e a desvalorização em torno de tal laboro porque
“o trabalho doméstico não é um ‘trabalho de verdade’ já que é realizado na esfera privadoreprodutiva do lar e não na esfera pública mais valorizada onde há salários baseados na
produção75” (TICKNER; SJOBERG, 2007, p. 210, tradução nossa).
De tal sorte, o feminismo construtivista argumenta que a partir das leituras sobre o
gênero sob a estrutura do patriarcado, pode-se compreender a assimetria no significado e, por
conseguinte, no poder em todos os níveis de interação social, e, ademais, as regras
influenciadoras das ações e permissões no eixo unidade-estrutura, a qual pode ser lida como
homem-mulher, homem/mulher-Estado, Estado-Estado, etc.
3.2.2.6 O feminismo pós-estruturalista
O feminismo em sua égide pós-estrutural se engaja com a leitura de significados por trás
da construção de discursos e linguagens (TICKNER; SJOBERG, 2007). Prega-se que haja um
elo entre poder e conhecimento, delineando aqueles que produzem o saber, e logo o
entendimento em torno de seu significado: no cume da pirâmide social , detêm relevante parcela
do poder sistêmico e estrutural (TICKNER; SJOBERG, 2007).
Sabe-se que no percurso histórico da humanidade homens foram os grandes intelectuais
e formuladores de conhecimentos, enquanto as mulheres foram afastadas de qualquer
possibilidade de produção intelectual, ainda que pudessem ter figurado mero objeto de
observação, passivo e ordinário (TICKNER; SJOBERG, 2007). Tal separação de espaços se
desdobra em uma série de dicotomias linguísticas, algumas inclusive já abordadas por esta
dissertação, como público/privado, político/pessoal, internacional/doméstico, dentro/fora,
racionalidade/sentimentalismo, razão/emoção, ativo/passivo, desenvolvido/subdesenvolvido,
Norte/Sul, respectivamente, homem/mulher.
As feministas pós-estruturalistas defendem que se costuma dividir linguisticamente o
mundo dessa maneira, em contraposição, buscam expor e, principalmente, desconstruir estas
bifurcações, porquanto ademais de denotarem a assimetria de valor entre os espaços, há aí uma
hierarquia definida em termos de poder (TICKNER; SJOBERG, 2007). A partir da leitura com
perspectiva de gênero, nota-se que essas dicotomias ponderam inferioridade e, inclusive,
perigos reais – ao se considerar o âmbito material – as mulheres (TICKNER; SJOBERG, 2007)
e por isso, devem ser um objeto de mobilização feminista.
“ [...] home-based work is not ‘real work’ since it takes place in the private reproductive sphere of the
household rather than the more valued public sphere of waged-based production”.
75
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3.2.2.7 O feminismo pós-colonial
A maioria dos escritos pós-coloniais possuem raiz epistemológica no pós-estruturalismo
(TICKNER; SJOBERG, 2007), embora o pós-colonialismo transforme as categorias de relação
identidade/diferença, eu/outro para um âmbito específico de discurso, história, cultura e poder.
Logo, tais dicotomias se constituem, nesta mesma ordem, colonizador/colonizado, sendo o
último eixo posto linguisticamente como inferior, desconhecido, rudimentar, subdesenvolvido,
exótico e outras coisas mais. A partir dessa percepção, as feministas pós-coloniais produzem
uma série de críticas a formulação de conhecimento sobre as mulheres em seu sentido mais
universal, bem como acerca daaquelas residentes em países emergentes e subdesenvolvidos,
ora de Terceiro Mundo (TICKNER; SJOBERG, 2007; MOHANTY, 2008).
Faz parte da crítica feminista pós-colonial uma revisão sobre a categoria mulher, a qual
ainda que pouco entendida como um instrumento descritivo e normativo em estudos feministas,
tem sido utilizada para falar a respeito de todas as mulheres, essencializando-as (MOHANTY,
2008) e, sobretudo, disciplinando-as sob a percepção de uma única e mais relevante experiência
de opressão, isto é, aquela baseada no sexo e no gênero.
Como já argumentado anteriormente neste trabalho, a história oficial do feminismo
(ALVAREZ, 2014) representa o percurso de uma identidade política feminina formulada em
um âmbito específico. Por alusão, ao analisar a historiografia dos estudos feministas, pode-se
perceber o quanto tal perspectiva singular – das mulheres brancas, de classe média-alta,
ocidentais do Norte e heterossexuais – enviesou a formulação destes conhecimentos, apesar de
se apresentar como neutra porém sensível ao gênero.
A exemplo, a dicotomia privado-doméstico-pessoal/público-político adveio dessa
elaboração enviesada, porquanto a prática discursiva em torno do público-político, por muitas
vezes, esteve associada somente a um espaço onde as mulheres pudessem usufruir de uma
educação formal e ter direito ao voto – as garantias humanitárias classificadas como parte da
tradição liberal (MONLEÓN; POLANCO, 2013) – e em pouco contemplou as mulheres
participantes do movimento proletário ou mesmo as mulheres negras em cenários de escravidão
em períodos coloniais e a posteriori.
Pode-se afirmar que essas mulheres invisíveis estiveram em ambientes chamados
públicos-produtivos, seus laboros nas fábricas possuíram uma parcela de contribuição relevante
no desenvolvimento de Estados, e, tratando mais da mulher escrava negra, ela também figurou
em dito progresso, em especial, referente ao seu trabalho desumano na escala de produção que
conectava a metrópole as suas colônias.
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As feministas pós-coloniais compõem esse processo contínuo de resgaste dessas
perspectivas invisibilizadas na construção dos paradigmas feministas ocidentais; há inclusive
uma revisão sobre o olhar destes dogmas acima citados sobre as próprias mulheres residentes
do Terceiro Mundo (MOHANTY, 2008). Esta é uma crítica fundamental da obra de Mohanty
(2008), a qual problematiza a formulação equivocada sobre as mulheres de Terceiro Mundo,
aliás, mais precisamente sobre sua condição de opressão e as principais formas de libertá-las
desse suposto quadro; pressupostos construídos, evidentemente, sem a consulta dessas mesmas
mulheres grupo-meta de salvação das feministas ocidentais.
Deste cenário, inaugura-se um eixo epistemólogico dentro dos estudos feministas póscoloniais chamado feminismo de(s)colonial. A priori, o nome alude à descolonização do
pensamento das próprias intelectuais pós-coloniais, as quais ao fomentar desconstruções à
controversidade de pensamentos ocidentais sobre as mulheres, se utilizam de módelos teóricos
montados no Ocidente, como por exemplo, o Marxismo, a Teoria Crítica e o pós-estruturalismo
(SPIVAK, 1988). Apesar de se reconhecer amplamente a relavância de tais epistemologias,
pode-se inferir que elas trabalham na representação de uma indivídua que, em seus espaços de
conhecimento, não pode falar (SPIVAK, 1988).
A feminista indiana Gayatri Spivak (1988) centralizou esse entendimento em sua obra
Can the subaltern speak?76. Apesar da autora usar o verbo modal can, o qual em inglês denota
capacidade, possibilidade e permisão – com o propósito de criar ambiguidades mesmo – sua
análise se aproxima mais de um argumento sobre a inexistência de um ambiente na produção
de conhecimento contemporânea ocidental e, inclusive, não-ocidental, na academia
propriamente dita, onde essa sujeita subalterna possa falar no sentido de ser entendida
(SPIVAK, 1988). Em epistomologias sobre ela, a submetem a um processo de representação
(vertretung, como a autora se refere, em uso do alemão) compreendido pelo papel dos governos
bem como das organizações públicas que falam por suas populações, e durante esse percalço a
sujeita acaba sendo obliterada e perde sua voz (SPIVAK, 1988).
Quando Spivak escreveu essas formulações, tinha como imagem de fundo a
representação da mulher negra asiática que se encontra em posição de subalternidade por estar
na periferia dentro da própria periferia (SPIVAK, 1988). Ela é a outra com letras escritas
completamente em minúsculas porque além de mulher, é negra e pobre; e, se menospreza seu
saber subalterno e rudimentar – inclusive sobre sua própria condição – uma vez que se julga
pela ausência de qualquer explanação em uso de categorias de análise rebuscadas ou sequer tem
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metodologias científicas (Ibid.). Entretanto, aí há um conhecimento situado com sua devida
legitimidade e deve ser reconhecido.
Não se pode falar pelos/as subalternos/as, porém é uma tarefa dos/as intelectuais póscoloniais, através dos resgastes de narrativas e das desconstruções invisíveis e incompreendidas,
construírem esse espaço de práticas discursivas subalternas para que em médio e longo prazo
o/a próprio/a subalterno/a possa falar, isto é, que ele/a seja entendido/a.
Por fim, o feminismo pós-colonial tem sido um campo discursivo de encontro entre
formulações feministas desordeiras de sua lógica hegemônica marcada em sua história oficial
(ALVAREZ, 2014). Nesse intercâmbio horizontal de conhecimentos, pode-se citar o feminismo
negro, o feminismo chicano, o feminismo indígena e o feminismo islâmico. Estas práticas
discursivas feministas rebem também as nomenclaturas de feminismos periféricos, feminismos
de cor, feminismos de Terceiro Mundo e feminismos-outros (CURIEL, 2007; MARTÍN, 2013).
3.2.2.8 O feminismo negro
O pensamento das feministas negras enxertou novas perspectivas temáticas bem como
estreou um tipo de epistemologia emergida de uma identidade feminina construída em um locus
específico: a mulher negra (CURIEL, 2007); a partir da opressão sentida no corpo das mulheres
negras, tem-se a possibilidade de posicioná-las como formuladoras de um conhecimento
legítimo e situado (CURIEL, 2007; MARTÍN, 2013). Em sociedades pós-coloniais, o
feminismo negro combateu a égide sexista dos movimentos abolicionistas e segue em processo
de luta contra o racismo presente na prática discursiva e ativismo de feminismos ocidentais
hegemônicos realizados por mulheres brancas (CURIEL, 2007).
O feminismo negro exacerba o tripé de dominação que perpassa a experiência de vida
das mulheres negras (hooks, 1984; COLLINS, 1998) e dentro de tal estrutura se encontra o
fenômeno contemporâneo da feminização da pobreza, pois a mulher negra se vê oprimida para
além das questões de sexo e gênero, sofre também por um sistema que desumaniza sua raça e,
igualmente, lhe confere uma extrema marginalização na produção de riquezas (SAFFIOTI,
2004). Ao tocar nessas questões de racismo e classismo, nota-se que às mulheres negras lhes É
ofertado um contexto de opressões múltiplas, e ao invés de se acumularem individualmente,
constituindo um produto, dão um novo significado às vicissitudes vivenciadas por uma mulher.
3.2.2.9 O feminismo chicano
Intervindo semelhantemente conforme a prática discursiva do feminismo negro, as
feministas chicanas reclamam para si um contexto de diversas experiências de opressão em
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causa de proporem para um grupo específico de mulheres uma identidade política miscigenada
(CURIEL, 2007; MARTÍN, 2013). Discursando em marco bilíngue, na maioria das vezes podese afirmar que seja um tipo de spanglish77 (CURIEL, 2007), o feminismo chicano confrontou
um ideal de nacionalismo de mulheres mestiças com o racismo estadunidense, uma instituição
do sistema capitalista global, a qual ressona nas ideologias racistas e etnocêntricas dos
feminismos hegemônicos ocidentais anglo-saxões (ANZALDÚA, 1987; SANDOVAL, 2004).
Quando o feminismo chicano reivindica para as mulheres a característica da
mestiçagem, sugere-se um tipo de resistência vinculada ao combate de práticas racistas
construídas historicamente ao largo do desenvolvimento de Estado-nação – isto é, a idealização
de uma identidade nacional homogênea e dominante (CURIEL, 2007). Dentro desse marco
político, constrói-se uma antologia de resgate das historiografias dos povos tradicionais
indígenas e populações transladadas do continente africano, os quais foram representados
(SPIVAK, 1988) equivocadamente ou inclusive apagados de qualquer registro histórico
(CURIEL, 2007) e consciência coletiva cultural.
Faz-se importante realçar que tais construções de discursos inseridas na perspectiva do
feminismo chicano também podem ser observados no cenário pós-colonial de países asiáticos.
Cita-se como exemplo, as feministas chicanas que trabalham no eixo de exposição das
contradições raciais e de casta na Índia, correlacionando-a com sua colonizadora, a Inglaterra;
aqui também há uma construção de mescla linguística entre o हिन्दी (híndi) e o inglês britânico.
3.2.2.10 O feminismo indígena
Ao se abordar o feminismo indígena, fala-se então de um processo político muito
contemporâneo; na verdade, todavia é impensável aos feminismos hegemônicos ocidentais uma
prática discursiva feminista vinculada a elementos como tradição, religião e cultura (CURIEL,
2007; MARTÍN, 2013) – nesse caso, para além do argumento controverso de relativismo
cultural (ABU-LUGHOD, 2002). A resistência das mulheres indígenas fomenta
questionamentos sobre as interações no âmbito do patriarcado, racismo e sexismo em
sociedades pós-coloniais, bem como daí nasce uma frente unida internamente contra os
costumes e usos misóginos de suas comunidades e seus povos natais (CURIEL, 2007).
As feministas indígenas ajudam a solidificar um empreendimento de relevância ao se
observar a inter-relação entre os feminismos, o qual tem a ver como a legitimidade dessas
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No caso do feminismo chicano, me refiro a um tipo de variante linguística em qual o veículo comunicador
mescla componentes léxicos, morfológicos e sintáticos do espanhol latino-americano e inglês; tal contexto de
resistência se observa especialmente em espaços onde o inglês se institui como língua franca.
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mulheres enxertarem críticas sobre seus contextos sociais-econômicos, políticos e culturais,
desde suas posições e perspectivas assim como de seu lugar e visão de mundo (CURIEL, 2007)
– isto é, serem as únicas a fazê-lo. Dessa maneira, o feminismo indígena pleiteia uma
autodeterminação dos povos para o contexto das mulheres indígenas, quebrando os paradigmas
racistas e etnocêntricos dos feminismos hegemônicos ocidentais, todavia, coloniais em algumas
localidades (ABU-LUGHOD, 2002; CURIEL, 2007; MARTÍN, 2013).
3.2.2.11 O feminismo islâmico
Referindo-se também a atuações políticas muito atuais, o feminismo islâmico fomenta
práticas discursivas consideradas como

contraditórias pelas feministas ocidentais

hegemônicas, por se tratar de uma libertação da mulher sem deixar de lado os valores culturais
tradicionais de uma sociedade, porém revisando-os, principalmente se estiverem vinculados a
uma religião (MARTÍN, 2013). Quando enfrentam e resistem às críticas em torno a que tipo de
valorização feminina se propõe por parte de mulheres do Ocidente e Norte Global, as feministas
islâmicas denunciam a faceta colonial, racista e islamofóbica de tais movimentos, os quais
inclusive possuem uma pretensão quase missionária de salvá-las de seu suposto contexto de
opressão (AHMED, 1992; ABU-LUGHOD, 2002).
Pela campanha estadunidense de guerra ao terror internalizada na consciência coletiva
do sistema internacional na contemporaneidade, atualmente, a mulher islâmica representa a
mulher de Terceiro Mundo (MOHANTY, 2008; MARTÍN, 2013), oprimida pela sua conjuntura
cultural, que é representada (SPIVAK, 1988) e, evidentemente, precisa ser salva, através de
um processo de transformação na típica mulher empresária, educada e empoderada de Primeiro
Mundo (AHMED, 1992; ABU-LUGHOD, 2002). Quando em realidade, essas mulheres, pelos
seus próprios esforços, têm logrado êxito em mudar e conceder novos significados às suas
práticas culturais e religiosas, deparando-se inclusive com a posterior retaliação de movimentos
conservadores extremistas (AHMED, 1992; ABU-LUGHOD, 2002).
Tem-se como exemplo, os debates em torno da possível experiência de opressão causada
pelo uso do véu (ABU-LUGHOD, 2002). Aliás, dito véu islâmico cuja visão externada pelo
senso comum do Ocidente se vê, com frequência, como um sinônimo da burga ()برقع, sendo que
há outros para além da vestimenta supracitada como o niqāb ()نقاب, chādar ()چادر, al-amira
()االميرة, hijab ( )حجابe shayla (( )شايالMEDINA, 2017). As narrativas de algumas mulheres
islâmicas expressam o véu como um sinônimo de uma sofisticação e uma modernidade situada
em seu próprio contexto, e, ademais também como uma maneira de cultivar virtudes para se

87

aproximarem de seu Al-lāh ()هللا, isto é, sua relação e, igualmente, parecer-se mais com ele
(ABU-LUGHOD, 2002).
3.2.2.12 O feminismo lésbico
Na insurgência das discordâncias aos discursos feministas hegemônicos do Norte
Global e Ocidente em momento de Terceira Onda, as facetas racista, elitista, colonial,
imperialista, essencialista e, sobretudo, discriminatória de tais práticas foram expostas. Não
obstante, há uma controvérsia – a qual em certa medida se encontra marginalizada – em torno
da sexualidade orientada pela heteronormatividade das mulheres que constroem as ideologias
feministas; perceba-se que muitas formulações em torno da opressão feminina se ampara na
oposição dialética da mulher ao homem. Como já explanado anteriormente, o essencialismo
analítico acima citado segue em vias de contestação pelos feminismos-outros (MOHANTY,
2008; MARTÍN, 2013), porém se tratando da sexualidade, o feminismo lésbico preconizou
novos olhares sobre a subordinação de mulheres lésbicas dentro do movimento de mulheres e
do ativismo LGBTIs78, as quais possuem suas pautas específicas segregadas na construção de
agendas de gênero para o direito, o desenvolvimento e o empoderamento (LOVE, 2007).
3.2.2.13 O feminismo queer
Seguindo em uma esfera de exercício similar ao das feministas lésbicas, principalmente
por abordar a diversidade de práticas sexuais, o feminismo queer amplia a concepção de mulher
como sujeito central do feminismo, uma vez que em tal ativismo político se faz relevante
também a participação dos chamados coletivos transgêneros (LOVE, 2007). Conjugando o
conceito de gênero – medular para análises feministas – com a performance (BUTTLER, 1990;
LOVE, 2007), quebra-se paradigmas das interações humanas no âmbito da dicotomia homemmulher, pois pode ser que um homem ou uma mulher tenha identidade de gênero desconforme
de seu sexo biológico masculino-feminino (macho-fêmea).
A partir do entendimento supracitado, infere-se um alastramento quanto à expressão
social dos seres humanos, ao se analisar sob a perspectiva de gênero, identidade e sexualidade
(LOVE, 2007). Dando visibilidade às experiências de vida de homens e mulheres trans79,
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Sigla comumente empregada para referenciar indivíduos em uma sociedade que sejam lésbicas, gays, bissexuais,
travestis, transexuais, transgêneros e intergêneros.
79
Falando-se em terminologias gerais, atribui-se o sufixo trans a um homem ou uma mulher quando ele/ela tenha
uma identidade de gênero bem como práticas sexuais diferentes do que se espera socialmente em reconhecimento
de seu sexo biológico de nascimento. Ademais, homens e mulheres trans podem passar por uma série de
procedimentos médicos definitivos (controle hormonal, cirurgia de mudança de sexo, remoção das glândulas
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travestis80, tomboys81, crossdressers82, andróginos83, genderfluids84, agêneros85, intergênero86,
trigêneros87, two-spirit88, hijra89, khanīth90 ()خنيث, fa'afafine91, entre outras identidades92, o
feminismo queer arquiteta um espaço de encontro e solidariedade de opressões periféricas e
sobretudo, destoantes à orientação cisgênero da maioria das mulheres feministas.
3.2.2.14 O feminismo pós-moderno
Como herança da genealogia oficial do feminismo (ALVAREZ, 2014), todavia entendese como o sujeito político em primeira instância a mulher. Claro que, tratando-se dos
acontecimentos da Primeira e Segunda Onda, participaram as mulheres brancas, de classe
média-alta, do Ocidente e Norte Global e heterossexuais, sendo que, a partir das contestações

mamárias, etc.) a fim de se adequarem ao seu eu indenitário. Faz-se relevante informar que homens e mulheres
trans têm se mobilizado em um âmbito específico de um feminismo trans ou transfeminismo.
80
Ainda que a travesti invista em hormônios femininos, tratamentos capilares e roupas femininas por exemplo,
nela habitam ambas identidades masculina e feminina, as quais variam conforme sua subjetividade. Exclui-se aqui
a possibilidade cirurgia de mudança de sexo, pois as travestis mantem seu pênis.
81
Geralmente refere-se a uma menina – ainda que tal identidade chegue à fase adulta – associada a características
e comportamentos tipicamente de um menino, inclusive na maneira de se vestir e no engajamento com atividades
instituídas socialmente a um garoto. Desprovendo-me de uma tradução adequada, como exemplo lembro-me em
minha adolescência de escutar o termo mulher-macho de minha avó paterna ao mencionar uma colega minha, a
qual acredito que se aplicaria a essa identidade.
82
Uma pessoa adepta a usar roupas, calçados e acessórios socialmente opostos ao seu sexo biológico, tal
comportamento compõe seu processo de subjetivação individual e nada tem a ver com uma conotação sexual, ou
seja, o fazem para estar bem consigo e somente.
83
Alguém possuidor de traços físicos e características socioculturais de ambos os sexos, porém se considera nem
feminino e nem masculino.
84
Um indivíduo que subjetivamente se sente como masculino ou feminina dependendo do dia – referindo-se a
uma identidade com bastante fluidez, por isso pode ser traduzido como gênero fluído.
85
Alguém que se sinta desenquadrado em qualquer gênero, pode também ser chamado de gênero nulo.
86
Na subjetividade desta pessoa há uma hibridização entre as identidades masculina e feminina.
87
Uma identidade que transcende o binarismo do sistema sexo-gênero (dicotomia homem-mulher), se
relacionando a uma terceira expressão social.
88
Tendo mais visibilidade na América do Norte, diz respeito a uma crença indígena de haver dois espíritos –
masculino e feminino – habitando um mesmo corpo, fazendo seu/sua usuário/a vestir-se e desempenhar atividades
reversadas a ambas as representações identitárias dentro da aldeia.
89
Um termo em hindi para homens e mulheres trans em países como Índia, Paquistão e Bangladesh. Muito pouco
entendido pelo Ocidente; há um credo em torno da figura desses humanos, porquanto se acredita que detenham a
habilidade de bendizer e maldizer outros indivíduos. Minha amiga Shilpi Gupta – com seu brilhante conhecimento
situado – me informou que comumente as pessoas de seu país são instruídas a deixarem os/as hijras em paz para
fugirem da possibilidade de estar à deriva de uma bendição ou maldição rogada. No entanto, diferentemente da
ideia de deusas, seres encantados e lendas vivas comercializada por alguns queers ocidentais, ao compartilhar seu
posicionamento pessoal comigo, Shilpi me disse que a instrução supracitada era também uma forma de
marginalizá-los/las socialmente. धन्यवाद! Thank you so much for your kindness and friendship my dear Shilpi, in
several times, you always pick me up whenever I call you; I wish I could write this down to you in Hindi.
90
Terminologia utilizada em países da Arábia para se referir uma identidade de um homem que desempenha tarefas
sociais e sexuais atribuídas normalmente a uma mulher para outros homens.
91
Um terceiro gênero reconhecido oficialmente pelo Estado de Samoa, que representa um menino eleito pelos
seus membros familiares para desempenhar obrigações tipicamente femininas; encorajar-se-á a ele nesse caminho
até mesmo em idade adulta.
92
Transcende o escopo desse trabalho uma explanação completa sobre todas as identidades de gênero explanadas
por teorias e feminismos queers.
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de Terceira Onda, procurou-se ampliar esta identidade feminina. Muito embora, ao invés de um
mero alargamento, o feminismo pós-moderno argumenta por uma dissolvência total da mulher
como agente primordial dos movimentos feministas.
Neste sentido, comtempla-se uma ontologia para além do sistema binário de sexo e
gênero, ademais de um combate de experiências opressivas mais prudente com a inserção de
homens cis e grupos transgêneros à medida que se descentraliza a mulher. Perde-se a
representação por meio das diferenças estruturais – afinal, as feministas pós-modernas
defendem que elas impedem a construção de alianças estratégicas – e idealiza-se uma essência
humana-orgânica universal impulsionadora de uma solidariedade entre todos os organismos
vivos (humanos e pós-humanos) habitantes do planeta terra.
A exemplo, atualmente, há notoriedade quanto ao feminismo ciborgue – isto é, centrado
na concepção miscigenada e pós-humana de mulher ciborgue, ora, seres vivos ciborgues –
presente nos trabalhos da acadêmica estadunidense Donna Haraway (1991; 1995).
3.2.2.15 O ecofeminismo
Mediante a convergência ideológica de algumas mulheres feministas com o ativismo
ecológico se projetou o que se entende como ecofeminismo, cuja prática discursiva, apesar de
apresentar formas plurais, percorre um caminho muito além de elencar a égide da mulher e do
meio ambiente, tocando em específico nas temáticas de crises socioeconômicas
contemporâneas e suas vicissitudes, relacionando-as diretamente com o desenvolvimento
desenfreado à curto prazo de Estados, e logo, com a insustentabilidade ambiental inerente em
tal processo (KHEEL, 2000; PULEO, 2010). Compõem a algumas das proposições formuladas
pelas ecofeministas, o entendimento sobre a qualidade de vida afastada da necessidade pelo
consumo, engendrada pelo sistema capitalista mundial e uma igualdade entre o eixo homemmulher ampliada para estrutura homem-mulher-natureza (PULEO, 2010).
3.3 Governança global dos direitos humanos das mulheres
Compreendendo o feminismo a partir da perspectiva de ser um campo discursivo de
ação política (ALVAREZ, 2014), entende-se que haja vários entornos onde a dinamicidade
entre a riqueza de vozes e agentes possa se tornar um objeto de investigação. Aqui, analisar-seá tal fenômeno – nomeia-se como relações internacionais feministas – no âmbito da formulação
de direitos humanos das mulheres, principalmente no que se refere aos mecanismos de
governança global, espaço de participação democrática e negociação internacional,
proporcionados por organismos mundiais.
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A priori, se configurou impensável conceber um mundo de relações internacionais sem
a presença de Estados como unidades de primeira instância constituidoras de ditas interações.
Ao contemplar o cenário contemporâneo, pode-se inferir que a projeção dessas inter-relações
passou por um processo de transformação, em causa da insurgência de novas temáticas a serem
tratadas em conjuntura internacional, assim como o surgimento de novos atores competentes a
fomentar decisão e mudanças em tal espaço.
Sobre o primeiro fator de quebra paradigmática, acreditava-se unicamente na
competência do Estado para tratar temas de guerra e paz; isto quer dizer, mais do que táticas
militares e agendas de poder, a condução dessas temáticas por partes dos Estados era também
uma questão de segurança nacional de sua população. E como já explicado, os estudos
internacionais emergiram mediante essa conjuntura. Contudo, ao evoluir das articulações
macroeconômicas, impulsionadas pelo fenômeno de globalização, a esfera global se reificou
ainda mais entrelaçada, e nesse meio, precisou-se debater novos assuntos, como por exemplo,
o comércio, a cooperação internacional, a alimentação, as migrações internacionais, a ciência,
o meio ambiente, a climatologia, o desenvolvimento, o trabalho, a produção nuclear, a água, a
propriedade intelectual, a saúde, o direito, etc.
Ademais, o Estado passou a competir com suas elites domésticas – detentoras de terras
e meios de produção, no empreendimento de produzir e acumular riquezas. Este contexto serviu
de base para o setor empresarial e a indústria, os quais vieram a ser atores internacionais nos
moldes das grandes corporações multinacionais e transnacionais. Nesse sentido, pela influência
da estrutura internacional capitalista, coube a alguns Estados promover parcerias entre o meio
público e a esfera privada, pois em algumas temáticas, ora a administração pública já desprovia
de certa capacidade para coordenar, ora as empresas detinham uma parcela de relevância que
jamais poderia ser ignorada.
Tenha em vista que, em tempos contemporâneos, o Produto Interno Bruto (PIB) de
algumas empresas supera consideravelmente o mesmo indicativo de alguns países. Logo, podese afirmar que pela disponibilidade de seus recursos, elas possam desempenhar funções estatais,
como se exemplifica pelo caso de grandes multinacionais controlarem os serviços hospitalares
em cidades de alto nível metropolitano.
Ainda no ambiente interno do Estado, havia a eclosão de fenômenos mais próximos de
suas camadas populares, a exemplo de sindicatos, associações públicas, movimentos sociais,
fundações religiosas e Organizações Não-Governamentais (ONGs). A esses coletivos lhes foi
atribuída a terminologia de sociedade civil.
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Seu escopo de atuação compreende uma articulação entre diversos setores sociais e uma
regulação dos Estados mediante a reivindicação de demandas. Aconteceu que se sofisticou o
nível de organização, ao ponto de haver atores da sociedade civil desempenhando papéis
tradicionalmente concebidos aos Estados, a exemplo da instituição Igreja e as ONGs, de um
modo geral, que executam trabalhos sociais junto a populações carentes.
Isto quer dizer, assim como os atores empresariais, a sociedade civil também poderia
deliberar na arquitetura das temáticas domésticas que ecoavam no cenário internacional; e, a
partir do reconhecimento de tal capacidade, emergiu o conceito de sociedade civil global. Em
específico, pode-se inferir que esta foi a conjuntura de entrada dos feminismos em campos
internacionais de decisão e poder sobre os assuntos de direitos humanos.
Retomando um pouco do explanado no primeiro capítulo, a prática discursiva feminista,
por muitas vezes, esteve muito vinculada a uma busca por direitos às mulheres, levando-se em
consideração dar visibilidade aos debates de violência doméstica, igualdade de gênero e
empoderamento feminino.
O direito representa na contemporaneidade uma das formas de se garantir o exercício
legal de ser humano, e para as circunstâncias de marginalização das mulheres feministas da
genealogia oficial (ALVAREZ, 2014) tal reconhecimento se fazia de extrema relevância. A
priori, para a situação em específico da mulher, se compreendeu também como uma estratégia
de sair permanentemente do ambiente privado-pessoal-doméstico, com a finalidade de penetrar
o espaço público-político – o qual, entende-se como de muito valor relembrar, esteve vinculado
unicamente às garantias de uma tradição liberal, a exemplo da educação formal e do direito ao
voto (MONLEÓN; POLANCO, 2013).
Afirma-se que a ideologia quanto a conceber o direito como advento natural dos seres
humanos, tenha obtido bastante perceptibilidade no âmbito das revoluções do liberalismo em
Estados ocidentais; este cenário pôde ser visualizado no Iluminismo do Século XVIII em países
europeus como França e Inglaterra (VARCÁRCEL, 2001; MONLEÓN; POLANCO, 2013).
Entretanto, ao equacionar o direito e o ser humano nessa época, evidentemente, era pôr em
prática o exercício do único sujeito de direito permitido: o homem branco, burguês,
heterossexual, patriarca ou herdeiro (MONLEÓN; POLANCO, 2013), ainda que tais
manifestos iluministas de pretensões universais sequer especificavam uma identidade política
– discursivamente, os direitos ali se destinavam a todos os seres humanos.
Por haver lidado diretamente com essa controvérsia, o feminismo surgiu na Primeira
Onda com a característica de ser vindicativo (VARCÁRCEL, 2001; MONLEÓN; POLANCO,
2013), ou seja, essas mulheres combatiam o sexismo presente na estrutura de seu contexto
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social, cuja a execução de direitos em plano material por parte de todos os seres humanos era
embarreirada pelo fato de se reprovar a mulher como sujeita do direito. Muito embora – e esta
seja uma observação crítica desta dissertação – essas feministas nesses momentos primários,
almejaram a entrada nesse sistema ao invés de uma transformação do mesmo; por esse motivo,
elas se muniram de ideologias liberais do Iluminismo para possibilitar o ingresso de mulheres
na construção desse modelo de sociedade.
Ainda que tais lutas perdiam de vista outras mulheres, deve-se reconhecê-las como um
empreendimento de muito valor, porquanto possibilitou-se o ingresso de algumas mulheres na
meritocracia, bem como nesse ambiente público-político cuja o entendimento estava limitado
ao exercício de direitos civis e educação formal. Porém, ao final prevaleceu o democratismo de
Rousseau (1762) sobre o trabalho das feministas iluminadas, uma vez que esse preceito veio a
tornar-se a base de projeto das sociedades liberais.
Por conseguinte, estabeleceu-se uma condição medular para a solidificação da ordem
no meio público-político: a igualdade entre todos os seres humanos (ROUSSEAU, 1762), a
qual, na verdade, era uma máscara discursiva da paridade entre todos os homens brancos,
burgueses, heterossexuais, patriarcas ou herdeiros. Desse pacto masculino, insurge a estrutura
de dominação e subjugação sobre a mulher, a qual deveria ficar encarcerada no seu lar
(MONLEÓN; POLANCO, 2013); sendo que o espaço doméstico representa uma alegoria a
uma esfera privada-pessoal.
Dentro dessa conjuntura, estava o cimento pré-cívico para a manutenção doméstica da
sociedade liberal; nesse caso se compreendia que as mulheres jamais poderiam ser civis, cidadãs
ou se quer ter uma identidade política vinculada ao exercício de direitos. Como relatado, as
feministas se dedicaram a combater estes aspectos prejudiciais à representação feminina, mas
a sociedade liberal de Rousseau (1762) evoluiu para a égide de um Estado rousseauniano.
Aqui, o liberalismo pôde se sustentar através da coordenação de atividades públicaspolíticas como competência do Estado, enquanto as praxes privadas-pessoais deveriam
permanecer intocadas no âmbito familiar, salvo pela intervenção do patriarca – ademais de seu
herdeiro, único ser livre a se movimentar entre os dois ambientes.
Normalmente, tais espaços eram concorrentes entre si, no sentido de jamais haver um
ponto de congruência entre os dois. Mesmo que em marcos liberais, as mulheres se mobilizaram
em Seneca Falls e constituíram o sufrágio universal feminino, direitos foram logrados; não
obstante, pode-se argumentar que as Guerras Mundiais também impulsionaram o processo de
consolidação de uma agenda em tema de direito e avanços para as mulheres.
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Primeiramente, com a ausência dos homens, quando esses saíram em direção aos
campos de batalha, as mulheres tiveram de permanecer e ocupar setores domésticos
tradicionalmente masculinos, e assim, os países urgiam em dar procedimento a seu progresso,
enquanto elas provavam que poderiam responder a tal demanda interna (VALCÁRCEL, 2001).
Através do preenchimento de vagas nessas atividades, a mulher pôde passar por um processo
de obtenção de identidade política, ganho definitivo até certa medida, pois com a volta dos
homens, houve muita resistência em reposicionar as mulheres em seus devidos lugares
(MONLEÓN; POLANCO, 2013). Se as mulheres demonstraram prover uma manutenção
interna do Estado para além de seu mero aprisionamento no meio privado-pessoal-doméstico,
como se lhes poderia negar direitos?
Por outro lado, as consequências em cenários de guerras, principalmente de Estados
perdedores – sem esquecer de mencionar mortes, pestes e destruição durante e, inclusive, depois
– impulsionaram a formulação de um sistema internacional arquitetado nos princípios da paz
cuja regulação deveria ser executada mutuamente conforme um mecanismo de governança
global (TICKNER, 2001; SYLVESTER, 2001). A terminologia anteriormente escrita simboliza
desde a construção de significados (o que tem a ver com espaços de deliberação, decisão e
exercício de poder), até a implementação de normativas (com frequência, apenas com caráter
de promover e apoiar boas práticas), sobre um tema de pertinência a todos os Estados
(TICKNER, 2001; STEANS, 2013). Por sua vez, há a presença de organizações internacionais
que delineiam a mediação em todos estes processos políticos entre as economias abertas.
Podem haver várias governanças globais e conforme discursado a princípio, pelo
fenômeno da globalização as temáticas transcenderam o eixo guerra, segurança e paz, e também
passaram a dizer a respeito de outros assuntos como desenvolvimento, movimentos migratórios,
climatologia, sustentabilidade, alimentação, direitos humanos, etc. E igualmente, também pela
evolução do capitalismo mundial, passou-se a conceber um sistema internacional com a
presença de atores estatais e não-estatais, empresariais, ademais da nomeada sociedade civil.
Entretanto, onde estavam as mulheres nestas inter-relações? Preliminarmente, nem eram
permitidas, portanto nem figuravam nesses espaços. Acontece que o ideal de aprisionamento
da mulher ao seu lar, e a separação entre as partes pública-política para o Estado e privadopessoal para a família (sob o comando do patriarca), também atingiu a estrutura do sistema
internacional (TICKNER, 2001; ENLOE, 2007). Dessa forma, as misoginias ganharam novas
roupagens: a saber, para que haja uma paridade de relação internacional entre os Estados – uma
ordem no sistema internacional e na governança global, se faz necessário antes desconsiderar
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qualquer aspecto relacionado ao seu ambiente doméstico (ENLOE, 2007), onde evidentemente,
as mulheres se viam cerceadas.
No entanto, os feminismos já seguiam em uma genealogia de lutas, mobilizações e
resistências no ambiente interno dos Estados, onde houve – e, todavia, em algumas localidades
do mundo continua como tal – uma insistência em reificar as ideologias favorecedoras ao
patriarcado. Logo, tratou-se de um cenário já conhecido pelas feministas, e pode-se dizer que
estas experiências serviram de sustento, para projetar as vozes das mulheres no sistema
internacional, principalmente nos espaços da governança dos direitos humanos.
O vocábulo “direitos humanos” representa um código de linguagem em torno da ética e
moral, um conjunto de normas e leis de aplicação nacional e internacional, e uma metodologia
de intervenção a cenários onde os seres humanos passam por experiências de opressão (ROJAS,
2013; PAREKH; WILCOX, 2014). Fazendo-se uma leitura feminista, inserta-se que desde seu
marco conceitual de direito internacional, os direitos humanos sejam sistemas de proteção de
pretensões universais, a primeiras vistas, insuficientes à causa das mulheres (ROJAS, 2013),
porquanto foram construídos pela determinação de um contexto histórico e como consequência,
delinearam como seu titular um sujeito homem, branco, com idade adulta e de classe médiaalta (STEANS, 2013; PAREKH; WILCOX, 2014), excluindo-se a mulher.
Observando os processos construídos historicamente, sabe-se que as feministas
empreenderam esforços no sentido de corrigir essa controvérsia, e a partir dessa motivação
política começaram a projetar suas práticas discursivas à governança global dos direitos
humanos, às organizações internacionais, e, por analogia, ao sistema internacional como um
todo. De tal sorte, pretendi analisar essas conjunturas genealógicas em dois momentos: segundo
a estrutura do sistema da Liga das Nações (1919-1946) e do sistema atual da Organização das
Nações Unidas – ONU (1945 até os tempos hodiernos).
Reconheço ainda que grande porção do conteúdo exposto em seção posterior diga a
respeito de uma história oficial das mulheres e dos organismos internacionais93. Tomei por base
principalmente a narrativa de Hilkka Pietilä (2007), pesquisadora finlandesa em temáticas de
mulheres e consultora das Nações Unidas, que veio a falecer em 2016.
3.4 Organizações internacionais, direitos humanos e feminismos
3.4.1 A Sociedade das Nações
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A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) bifurcou a zona europeia em duas frentes de
embate: os chamados Aliados, coletivo encabeçado pelo Reino Unido, França e Império Russo
de um lado – os quais formavam a Tríplice Entente, contra os Impérios Centrais: o Império
Alemão, Áustria-Hungria e a Itália94 (RENOUVIN, 1998; WATSON, 2004; KISSINGER,
2014). Em meio a vitória dos Aliados, emplacou-se a destruição ao ponto de extermínio dos
Impérios Alemão, Russo, Otomano e Austro-Húngaro, era um cenário marcado por mortes,
fomes e misérias, principalmente em países perdedores (RENOUVIN, 1998; WATSON, 2004).
Outrossim, o pós-guerra também compreendeu a negociação de um tratado de paz por
parte dos Estados vencedores em 28 de abril de 1919, momento que culminou na idealização
de uma organização internacional nomeada Sociedade das Nações, ora também conhecida como
Liga das Nações (PIETILÄ, 2007). Sua sede funcionou na cidade de Genebra, Suíça.
Em sua conjuntura, durante as décadas de 1920 e 1930, começava-se a construir um
conjunto de pautas específicas à questão das mulheres; elas compunham a força laboral de
Organismos Intergovernamentais (OIs) e detinham relevante parcela de contribuição nas
temáticas de guerra, segurança e paz – os assuntos tradicionais do sistema internacional
(PIETILÄ, 2007). Entretanto, dita tradição se estendeu a provocar um grande estorvo à
representação feminina, uma vez que em posições de tomada de decisão e exercício do poder,
no sistema da Liga das Nações, havia uma predominância tradicionalmente masculina, a qual
excluía qualquer possibilidade de articulação dos coletivos de mulheres.
Na Conferência de Paz em Paris no ano de 1919 – época de estabelecimento da
Sociedade das Nações e da Organização Internacional do Trabalho (OIT) – algumas mulheres
começaram a se mobilizar e promover articulações internacionalmente, para prevenir o
silenciamento de suas vozes na solidificação destes dois organismos (PIETILÄ, 2007). Assim,
fundou-se a Inter-Allied Suffrage Conference95 (IASC), uma delegação composta por mulheres
cuja participação em algumas conferências sobre a paz era permitida (PIETILÄ, 2007).
Entre as conquistas mais memoráveis de grupo supracitado, menciona-se o fomento de
condições humanas de trabalho a homens, mulheres e crianças; o combate ao tráfico de
mulheres e crianças; e algo que possa se dizer já cerceado em um marco feminista: a igualdade
entre os dois sexos na postulação de cargos laborais na Liga das Nações (PIETILÄ, 2007).
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Após uma reorganização entre os beligerantes, o Reino da Itália passou a combater pelos Aliados (RENOUVIN,
1998; WATSON, 2004).
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A posteriori, emergiu a Liaison Committee of Women’s International Organizations96
em Genebra, para representar as pautas específicas das mulheres em contextos do sistema
internacional. Via-se, então, a necessidade de propor um olhar sobre a promoção da mulher e
do seu direito dentro da estrutura da Sociedade das Nações (PIETILÄ, 2007). Também,
idealizou-se uma sistematização de diálogos entre ONGs e OIs, a fim de construírem uma
agenda internacional para as mulheres (PIETILÄ, 2007). Fizeram parte desse momento a
International Council of Women97 (ICW), a International Alliance of Women98 (IAW), a
International Cooperative Women’s Guild99 (ICWG), a International Federation of Business
and Professional Women100 (IFBPW), a International Federation of University Women101
(IFUW), a World Young Women’s Christian Association102 (WYWCA) e a Women’s
International League for Peace and Freedom103 (WILPF), merecendo-se ressaltar:
organizações provindas da Europa e dos Estados Unidos (PIETILÄ, 2007).
Cada organismo mencionado acima possuía prioridades e objetivos diversos, e essas
diferenças vieram à tona no âmbito de negociação internacional; sua síntese estimava gerar
mudanças concretas no status de aproximadamente 45 milhões de mulheres (MILLER, 1992;
PIETILÄ, 2007) e também representá-las. Naquele tempo, defendia-se que este pequeno
comitê de mulheres, em sua maioria, estadunidenses e britânicas de classe média-alta, pudesse
desempenhar tal atividade (PIETILÄ, 2007).
Ainda, a OIT proveu recursos a fim de amparar a representação feminina nos Estados
Unidos, e com esse investimento, as mulheres sindicalistas estadunidenses realizaram o
primeiro International Congress of Working Women104 em Washington DC em 1919
(PIETILÄ, 2007). Além do mais, esse evento contou também com a participação de sindicatos
de mulheres europeias. Nesse congresso, fundou-se a International Federation of Working
Women105 (IFWW), com o objetivo de chegar tendo-se uma frente unida sensível ao laboro das
mulheres às Conferências Internacionais do Trabalho, promovidas pela OIT (PIETILÄ, 2007);
tal meta se atingiu, pois conforme registrado, as primeiras regulações em torno da governança
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global do trabalho tiveram a contribuição de coletivos femininos dentro dessa aliança entre
Estados Unidos e Europa (Ibid.).
Faz-se de extrema importância ressaltar que, todavia, em 1919, os movimentos de
mulheres puderam organizar a primeira conferência de ONGs coincidente, porém paralela ao
espaço oficial de uma grande conferência entre Estados e OIs (PIETILÄ, 2007). Observando
tal fenômeno, argumento que quando se trata de mulher, sistema internacional e governança
global de seus direitos humanos, esta configuração seja um molde a ser reproduzido, reificado
e sofisticado com o passar dos anos, pois se relaciona com a manutenção de relações desiguais
de poder, cuja leitura pode ser explicitada por um método centrado no gênero.
Seguindo no percurso histórico, as mulheres latino-americanas também tiveram seus
instantes nos quais foram protagonistas, e empreenderam relevantes decisões no âmbito da
Sociedade das Nações. A exemplo, elas estiveram reunidas na International Conference of
American States106 em 1928 e, nessa mesma articulação, projetaram a Inter-American
Commission of Women107 (IACW) (STEANS, 2013).
Na circunstância geográfica específica da América Latina, tal comissão promoveu a
Montevideo Convention on the Nationality of Married Women108 em 1933 e a Declaration of
Lima in Favor of Women’s Rights109 em 1938 (PIETILÄ, 2007; STEANS, 2013).
Ademais, a IACW fomentou no âmbito doméstico de seus Estados-membros a
necessidade de se construir secretarias específicas de políticas públicas para as mulheres, e uma
revisão de normas legais internas discriminatórias a mulher (PIETILÄ, 2007); inclusive, essas
inciativas serviram de modelo para o tratamento de assuntos femininos no sistema da Sociedade
das Nações (GALEY, 1995). E, como ensejo institucional da IACW, engendrou-se o Committee
of Experts on the Legal Status of Women110 em 1937, o qual era uma entidade da Liga das
Nações especializada nas temáticas de direitos e mulheres – sendo mister acrescentar que foi
um dos mais significantes precedentes para desdobramentos específicos da governança global
dos direitos humanos das mulheres no sistema-ONU (PIETILÄ, 2007; STEANS, 2013).
Um de seus trabalhos se representou pela condução de uma pesquisa de cunho
compreensivo, exploratório e científico acerca do status legal da mulher em espaços domésticos
de vários Estados (PIETILÄ, 2007). Procurou-se realçar o exercício feminino de direitos
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políticos e civis, assim como a participação das mulheres em ambientes de deliberação e
democratização (PIETILÄ, 2007).
Por fim, pode-se considerar que até esse momento histórico, houve a idealização de um
locus feminino dentro do sistema da Sociedade das Nações, o qual se via fundamentado na
cooperação internacional entre ONGs e OIs, devido ao número de mulheres ser risório nas
federações oficiais dos Estados. Além disso, para a maioria delas se compreendia demasiado
lento, e frequentemente impossibilitado, engendrar um processo político de promoção de suas
demandas em contornos locais, levando-as a somar esforços com outras mulheres no cenário
internacional em um tipo de solidariedade (PIETILÄ, 2007; STEANS, 2013).
Tomando-se por base esse empreendimento, as mulheres construíram um espaço – ainda
que paralelo a palcos oficiais – onde seus movimentos identitários, as ONGs, os sindicatos,
enfim, a prática discursiva feminista, pudessem adentrar. Acredita-se que essa seja uma das
potencialidades da luta feminina por pautas mais sensíveis a suas causas específicas no marco
de organismos internacionais (PIETILÄ, 2007; STEANS, 2013).
Contudo, deve-se considerar e problematizar que houve um domínio de predominância
das mulheres, colateral aos cenários principais de tomada de decisão e exercício do poder por
parte dos Estados. Particularmente, pontuo como válido e legítimo para o trajeto político
feminista, embora seja uma iniciativa que possa ser chamada de woman mainstreaming, ou seja,
trazer as mulheres para as discussões no cenário internacional, sem ao menos centralizá-las
efetivamente na estrutura social e no sistema.
Por conta de dogmas prejudiciais à mulher, fundamentados no sexismo, machismo e
patriarcado, parcializa-se a participação feminina e segmenta-se suas vozes e demandas em
eventos, conferências e fóruns classificados como principiais/oficiais. Assim, o projeto de
woman mainstraming, apesar de importante, permitiu a manutenção da preeminência
tradicionalmente masculina no sistema da Liga das Nações, bem como a sobreposição de seu
poderio simbólico em seus espaços de deliberação, participação e governança, os quais
delineavam a condução de assuntos em marcos nacionais e, por alusão, a conjuntura de status
quo das mulheres.
Portanto,

pode-se

considerar

que

houve

mudanças

significativas,

quebras

paradigmáticas e resistência, conquanto a possibilidade de exercer o poder, a devida autoridade,
sobre a governança global dos direitos humanos das mulheres ainda se via fora do alcance pleno
delas mesmas. Todavia, ao invés de agentes em dita construção de mecanismos internacionais,
elas performavam meros objetos de intervenção, passivos.
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As atividades da Sociedade das Nações se encerraram com a eclosão da Segunda Guerra
Mundial (PIETILÄ, 2007).
3.4.2 A Organização das Nações Unidas
A Segunda Guerra Mundial se estendeu por todo o sistema internacional desde 1939 a
1945. As potências mundiais se organizaram em duas frentes beligerantes: os Aliados,
cooperação entre os Estados Unidos, o Império Britânico, a União Soviética – URSS e a China,
versus os Estados do Eixo, coordenados por Alemanha, Japão e Itália (HOBSBAWM, 1995;
RENOUVIN, 1998; FRIEDEN, 2008; KISSINGER, 2014). Conforme relato, essa época ficou
marcada por grande matança da população civil, principalmente, em razão do Holocausto e do
bombardeamento nuclear estadunidense sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki,
em momentos conclusivos (HOBSBAWM, 1995; RENOUVIN, 1998; FRIEDEN, 2008).
No final, a vitória ficou do lado dos Aliados e, por conseguinte, a Alemanha nazista e
os Impérios japonês e italiano foram destruídos (HOBASBAWM, 1995; RENOUVIN, 1998).
Além do mais, no sistema internacional se estabeleceu dois Estados com características de
superpotência: os EUA e a URSS (FRIEDEN, 2008), o que preparou o terreno para uma
rivalidade em curto prazo. Haja vista, foi reificada a ideologia de se projetar um sistema
internacional dentro dos preceitos da paz, por sua vez, regulado por mecanismos de governança
global e assim. Os Aliados construíram a sucessora da Sociedade das Nações em 1945, a qual
ficou conhecida como a Organização das Nações Unidas.
Atualmente com sede em Nova Iorque (EUA), no âmbito das Nações Unidas (outra
referência para tal organização), as temáticas específicas da mulher obtiveram mais
perceptividade e frequência no sistema internacional. Na conferência angular da ONU em 1945,
na cidade estadunidense de São Francisco, havia mulheres em posições de representantes
oficiais dos Estados (as delegadas) e de conselheiras de delegação (PIETILÄ, 2007). Podem ser
mencionadas: Jessie Street da Austrália, Bertha Lutz do Brasil, Cora Casselman do Canadá, Wu
Yi-Fang da China, Virginia Gildersleeve dos Estados Unidos, Amália Caballero de Castillo
Ledón do México, Ellen Wilkinson e Florence Horsbrugh do Reino Unido, Minerva Bernardino
da República Dominicana e Isabel de Vidal do Uruguai nas delegações, enquanto as
venezuelanas Isabel Sanchez de Urdaneta e Lucila de Perez Diaz trabalharam no âmbito dos
conselhos, amparando os chefes de Estado (Ibid.).
O seu marco fundacional, a Carta da ONU de 1946, contou com a participação de
mulheres consideradas como da alta política – primeiras-damas, esposas de militares de alta
patente e diplomatas, etc. (STEANS, 2013) – mulheres participantes de delegações estatais e

100

mulheres ativistas em ONGs (PIETILÄ, 2007). Sua parcela de contribuição política em prol
das mulheres pode ser visualizada especialmente nos Artigos 1, 55, 68 e 76, os quais
referenciaram o combate à discriminação baseada no sexo biológico (PIETILÄ, 2007). Não
obstante, o documento final foi assinado por 156 homens e 4 mulheres111 (PIETILÄ, 2007),
Diferentemente do ocorrido outrora no sistema da Liga das Nações, nas Nações Unidas,
houve um trabalho desempenhado por mulheres já experientes nos mecanismos de governança
global; a mexicana Amália Caballero de Castillo Ledón havia sido chefe da IACW, na qual
haviam participado ativamente a brasileira Bertha Lutz e a dominicana Minerva Bernadino
(PIETILÄ, 2007). Essas mulheres lutaram para inserir no preâmbulo da Carta das Nações
Unidas o valor de equidade entre homens e mulheres – mesmo que, com o decorrer dos anos,
tal ideologia tenha sido menosprezada conforme registrou Pietilä (2007).
Os empreendimentos da ONU começaram a funcionar oficialmente na seção inaugural
de sua Assembleia Geral em Londres em 1946 e, pela primeira vez no pós-Segunda Guerra
Mundial, os direitos humanos das mulheres reapareceram na agenda do sistema internacional
através do texto An Open Letter to the Women of the World112, escrito por 17 mulheres chefes
e conselheiras de delegação (PIETILÄ, 2007). Considerou-se a carta como a primeira
articulação formal das vozes femininas dentro do sistema das Nações Unidas, e esse documento
se elevou ao status de ser um exemplo da viabilidade da representação feminina no escopo
desse novo cenário da política internacional (PIETILÄ, 2007).
Acontece que o sistema internacional se constituiu enraizando-se no liberalismo sob a
perspectiva do democratismo de Rousseau (1762), ou seja, havia espaços claramente
demarcados para homens e mulheres. Dessa circunstância emerge uma instituição normativa de
genderização do meio público-político-internacional (TICKNER, 2001; SAFIOTTI, 2004;
ENLOE, 2007); como a própria nomenclatura alude ao gênero, entende-se que nos postos de
processos políticos seja legitimado o sexo masculino e, ainda que as mulheres pudessem aí
adentrar, deveriam seguir certas normas de comportamento, discurso e conduta, leia-se
deveriam se masculinizar – o que pode-se relacionar com a ideia de gênero como regime
emocional (STEARNS; STEARNS, 1985).
Isto quer dizer, exige-se do indivíduo apto à atuação no ambiente público-políticointernacional a frieza quanto aos seus sentimentos, bem como as características de racional e
calculista para a consecução de um exercício de força e ganho de poder. Evidentemente, tais
observações estiveram alinhadas historicamente a figura do homem, e mesmo na
111
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contemporaneidade, quando uma mulher ocupa uma alta posição política, se reifica esta
instituição; pôde-se observar esse fenômeno com a estadista britânica Margaret Thatcher,
cristalizada na consciência coletiva cultural como dama de ferro e mais recentemente, com a
presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, que, como afirmavam algumas mídias televisas e
cibernéticas era uma mulher usuária de cuecas em seu íntimo pessoal (LIMA, 2016).
3.4.2.1 A Comissão sobre o Status da Mulher
Voltando-se à retrospectiva histórica, com o surgimento de três novas dimensões e seus
respectivos mandatos no sistema-ONU – a saber, a promoção do desenvolvimento pelo
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (Ecosoc); o comando de direitos a ser
executado pela Comissão de Direitos Humanos; e uma rede colaborativa de apoio composta por
ONGs – o Committee of Experts on the Legal Status of Women – instituído anteriormente pela
Liga das Nações e que também foi aprimorado, tornando-se a Comissão sobre o Status da
Mulher – CSW113 (PIETILÄ, 2007; STEANS, 2013).
Criada sob o ensejo institucional da Ecosoc, a CSW atuou em 1946 como uma
subcomissão em tema de direitos humanos e, em 1947, de forma plenamente autônoma
(PIETILÄ, 2007) um avanço já refletia a emancipação das mulheres e de suas temáticas na
ONU. Hodiernamente, a CSW costuma fazer reuniões anuais para deliberar sobre a governança
global dos direitos humanos das mulheres, pois se configura como um dos principais
mecanismos contemporâneos de participação democrática e espaço de enunciação, para o
ativismo político de mulheres da sociedade civil global e demais agentes internacionais.
Primeiramente, o trabalho da CSW procurou se sustentar no princípio liberal da
igualdade, o qual correlacionava os direitos humanos das mulheres com a mensuração da
qualidade de vida, com a justiça (leia-se garantias formais previstas em legislação) e com o
aprimoramento das capacidades e liberdades individuais (STEANS, 2013). Sobre essas
questões, a CSW proporcionou um mapeamento sobre o status legal das mulheres de Estadosmembros das Nações Unidas, o que serviu como fundamentação para projetos futuros de
convenções e legislações internacionais em temáticas femininas (PIETILÄ, 2007).
Suas funções compreendiam: realizar recomendações e produzir relatórios a ser
enviados à Ecosoc, a fim de amparar a promoção dos direitos humanos das mulheres,
observando aspectos políticos, econômicos, educacionais, civis e culturais, ademais de chamar
a atenção para problemáticas da situação de vicissitudes das mulheres, que necessitavam de
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medidas de tratamento em urgência (PIETILÄ, 2007). Também, a CSW se engendrou como
um instrumento intergovernamental de interlocução entre as ONGs e as Nações Unidas, uma
vez que até então o modelo organizacional de formulação de direitos regulamentava somente a
participação de governos dos Estados-membros em espaços oficiais (PIETILÄ, 2007;
STEANS, 2013). Mesmo em conferências, fóruns e eventos paralelos, com o advento da CSW,
passou-se a escutar também os representantes das ONGs, assim como as pessoas componentes
da sociedade civil global, provinda de movimentos e associações sociais (PIETILÄ, 2007).
Além disso, a CSW pleiteou junto à Ecosoc a possibilidade de haver uma representação
das ONGs em lugares de tomada de decisão e poder – os espaços tidos como oficiais – e tal
demanda lhe foi atendida em certa proporção (PIETILÄ, 2007). Dessa maneira, houve uma
quebra paradigmática no sistema das Nações Unidas pois, a partir de então, permitiu-se a
presença de algumas ONGs em algumas sessões de inter-relação entre os Estados, ali podiam
estar somente como observadoras, salvo nos casos em que a própria CSW lhes dava permissão
para deliberar sobre algumas temáticas (PIETILÄ, 2007).
Pode-se inferir que havia também uma relação funcional, e ao mesmo tempo,
defeituosamente burocrática entre a CSW e as ONGs, porquanto para se empreender um projeto
à comissão por parte de membros/as de ONGs era complicado e, por vezes, impossível
(PIETILÄ, 2007). Essa era uma regalia reservada exclusivamente aos governos dos Estados.
Porém, faz-se necessário afirmar que, desse contexto de impasse, tenha surgido uma das
estratégias mais empregadas pela sociedade civil global feminista. Era uma iniciativa
relacionada a uma persuasão – declarada como o lobby feminista (PIETILÄ, 2007) –
direcionada às delegações, para que representantes estatais pudessem seguir adiante com
demandas originalmente nascidas nas bases de movimentos de mulheres e ONGs feministas.
Tem-se como exemplo da afirmação supracitada, a articulação da CSW junto às ativistas
feministas na formulação da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) durante os
anos de 1946 e 1948 (PIETILÄ, 2007). Já havia sido todo um laboro para se inserir a igualdade
entre os sexos previamente na Carta da ONU, agora, o desafio das mulheres se relacionava com
o emprego de termos universalizantes no âmbito da escrita formal e discurso, porém
discriminatórios na prática; este foi o caso de sentenças frasais com os termos seres humanos,
todo mundo, todas as pessoas e todos os homens – porquanto criava-se no homem a égide de
um representante legal de toda a humanidade (PIETILÄ, 2007).
A delegada da República Dominicana Minerva Bernardino propôs grandes
questionamentos a essa contradição evidente e, por fim, apesar de algumas controvérsias em
versões para outros idiomas desde o inglês – uma das línguas oficiais da ONU, o título da
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declaração modulou de Direitos dos Homens para Direitos Humanos, e procurou-se explicitar
o homem e a mulher iguais entre si no exercício, na capacidade e na liberdade para com tais
direitos (PIETILÄ, 2007), ao menos formalmente. Entretanto, o enfoque da DUDH sobre as
mulheres passava longe de um marco propriamente feminista; havia também a intenção de
protegê-las, disfarçada de uma necessidade de controlá-las em seu espaço doméstico e
essencializá-las em seu papel materno (ROJAS, 2013).
Ademais de haver um mecanismo de controle masculino explicitado em tais normas, as
feministas nas TRIs alertam quanto as problemáticas em torno da interação entre o/a protetor/a
e os/as protegidos/as (SYLVESTER, 2001; TICKNER, 2001). Configura-se como uma
interação executada nas bases do poder, o que concede àqueles/as do lado ativo da proteção o
ideal de propriedade sobre o objeto a ser cuidado (SYLVESTER, 2001; TICKNER, 2001). Na
raiz desse fenômeno social, opera a suposta legitimidade dos agentes de paz homens das Nações
Unidas, os chamados capacetes azuis, que, ao fomentarem uma intervenção social no âmbito
de uma missão salvadora em localidades de miséria, pobreza e fome, abusam sexualmente de
mulheres e crianças (ENLOE, 1989; SYLVESTER, 2001; TICKNER, 2001).
Inaugurando a década de 1950, a CSW notou uma contradição em seu modus operandi.
Essa estava centrada na ideia de equiparação de uma mera garantia formal em leis por parte do
Estado, ao exercício real de direitos por parte das mulheres (STEANS, 2013). Em realidade,
muitas conquistas legais à situação feminina em ambiente internacional eram rechaçadas em
cenário interno, pois se deparavam com um estrutura patriarcal, sexista e tradicional, intrínseca
à realidade social de um país (STEANS, 2013); tal racionalidade, portanto, representava uma
falácia discursiva muito característica de um progressismo vinculado à atuação estatal.
Logo, houve uma primeira modulação no mandato da CSW. Agora, a entidade passava
a fomentar uma desconstrução, ainda que tênue, de hábitos e costumes construídos
historicamente em processos nacionais, imputadores de uma assimetria na inter-relação
homem-mulher e assegurados por leis (STEANS, 2013). Ressalta-se que, algumas práticas
resguardadas em legislação, representavam gravidade e perigo real ao cotidiano de mulheres e
meninas, a exemplo de casamento infantil, mercantilização de noivas mediante ao pagamento
de dote, mutilação genital, etc. (STEANS, 2013).
Por outro lado, percebia-se aqui também, um diálogo desigual em exercício do poder
que partia da perspectiva salvadora e libertaria dos Estados, organizações e instituições
ocidentais, em direção às localidades classificadas como inadequadas, conforme os preceitos
humanitários anteriormente citados. O discurso se via direcionado a espaços Não-Ocidentais,
principalmente a Estados africanos e asiáticos, e, com isso, exercia-se novas modalidades de
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imperialismo e colonialismo, mascaradas por projetos de ajuda e tutela humanitária, ademais
de respaldadas pela gramática de compreensão, solidariedade e soma zero-zero da linguagem,
circunscrita em preceitos liberais, da cooperação internacional.
A partir de 1960, a CSW experimentou outra transformação em sua estrutura
institucional (PIETILÄ, 2007). Doravante, era central em seu mandato o entendimento do papel
feminino nas cátedras do desenvolvimento (STEANS, 2013), sendo que em primeiro momento,
tal projeto ficou referenciado como mulher e desenvolvimento.
Faz-se mister compreender que os temas em torno do desenvolvimento apareceram no
ambiente específico das mulheres no sistema-ONU, em causa do processo de descolonização e
surgimento de novas nações soberanas (STEANS, 2013). Agindo conforme os marcos do
sistema capitalista mundial, tais Estados jovens, para amparar um progresso tardio, priorizavam
um crescimento mensurado puramente em estatísticas econômicas, enquanto menosprezavam
a promoção de garantias políticas e civis (STEANS, 2013), deixando suas populações,
especialmente a camada feminina, em cenários de pobreza, miséria e morte.
Ademais, nesse mesmo período, surgiram questões até então de muita polêmica às
instituições sexistas e machistas do patriarcado, inerente a estrutura do sistema internacional,
bem como da própria Organização das Nações Unidas. Assim foi com o direito ao planejamento
familiar (PIETILÄ, 2007), desde o qual podia-se fazer leituras em direção ao fomento de
direitos sexuais e reprodutivos das mulheres – leia-se o aborto.
Merece ser informado que essa discussão começou em paralelo à emergência de
coletivos feministas em Estados com elevados níveis de industrialização e desenvolvidos,
porém recebeu apoio social de atoras civis provindas de países em crescentes taxas de
natalidade, inclusive, muitos desses espaços estavam, todavia, por construir seu
desenvolvimento, ou até mesmo eram classificados como subdesenvolvidos (PIETILÄ, 2007).
Conquanto, no ensejo estatal das Nações Unidas, tais assuntos se viam repugnados
pragmaticamente por delegações persuadidas pelas correntes conservadoras, enviesadas pelo
patriarcado de religiões como o Catolicismo (tendo sua figura de maior renome a Santa Sé), o
Cristianismo, e o Islamismo (PIETILÄ, 2007).
Em meio a esse embate, surgiu a Declaration on the Elimination of Discrimination
Against Women114, promovida em 1963 pela CSW e adotada pelo sistema-ONU em 1967
(PIETILÄ, 2007). O instrumento supracitado representou um dos antecedentes da Convenção
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sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW 115),
também conhecida como Convenção sobre os Direitos das Mulheres (PIETILÄ, 2007),
ressonando sua pertinência na causa das mulheres em ensejo internacional.
A CEDAW se entende como um tratado internacional, o qual foi um produto de várias
investigações em torno da aplicação dos direitos humanos, experimentada por homens e
mulheres (STEANS, 2013). Nesse empreendimento, a CSW enxertou uma série de disparidades
e controvérsias no âmbito da efetivação do direito e, mesmo em seu espaço organizacional, a
própria comissão denunciou o descaso de alguns Estados quanto a suas iniciativas e
recomendações, principalmente em temáticas de certâmen em contextos domésticos, a exemplo
do direito à propriedade, ao consigno de crédito, casamento e divórcio, etc. (STEANS, 2013).
Assinada pela Assembleia Geral da ONU em 18 de dezembro de 1979, a convenção
aborda os valores da igualdade de gênero quanto à promoção dos direitos das mulheres no
âmbito do direito internacional, reunindo todas as formas de combate à discriminação à mulher,
prescritas em documentos anteriores (UN, 1979; PIETILÄ, 2007). A CEDAW também
proporcionou visibilidade a assuntos polêmicos, mas suavizando-os, a exemplo do aborto,
reconhecido em fragmento textual como o direito humano básico ao planejamento familiar,
embora muitos desses assuntos tenham sido encobertos pelo viés patriarcal da estrutura em
processos históricos de negociação internacional (PIETILÄ, 2007).
O documento em si desprovê de uma cláusula que exprima obrigatoriamente uma
implementação de seus princípios em ambientes nacionais, porém deve-se reconhecê-lo como
um instrumento de referência aos coletivos de mulheres para a luta por uma legislação própria
e específica, a causa feminina em seus Estados (PIETILÄ, 2007).
A saber, a CEDAW teve sua relevância na Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – também referenciada como Convenção de
Belém do Pará – adotada em 1994 pela Organização dos Estados Americanos, a qual inclusive
a ampliou, no sentido de sanar uma lacuna textual quanto à violência contra as mulheres
(BANDEIRA; ALMEIDA, 2015). Além disso, pode-se afirmar que a convenção também
inferiu em torno da confecção da a Lei nº. 11.340, a Lei Maria da Penha, fomentada pelo
governo brasileiro em mesmo ano (BANDEIRA; ALMEIDA, 2015).
Ademais, a CEDAW impulsionou debates acerca da existência de um mecanismo
específico central para a coordenação, monitoramento e avaliação dos princípios e
recomendações em temas de igualdade de gênero, e promoveu a legitimidade das ONGs em
115

Recebe esta sigla pelo seu nome completo em inglês, Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women.

106

fóruns nacionais e internacionais de decisão e poder, bem como a valoração de suas atividades
que serviam ao progresso de iniciativas em âmbito local (PIETILÄ, 2007). Desse modo,
estabeleceu-se o Comitê das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação contra as
Mulheres (tradução nossa116) para os Estados assinantes, os quais devem prestar contas a tal
entidade acerca de suas medidas a cada quatro anos no marco do CEDAW (PIETILÄ, 2007).
No mês de outubro de 1999, a convenção supracitada recebeu um protocolo facultativo
por parte da Assembleia Geral das Nações Unidas, relativo à constituição de mecanismos legais
de investigação e denúncia de ultraje aos direitos das mulheres (UN, 1999). Em 2008, o comitê
CEDAW passou a atuar sob o comando do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Direitos Humanos, e segue em trabalho com encontros anuais (UN WOMEN, 2009).
Além da CEDAW, as Nações Unidas fomentaram outras convenções em temáticas em
prol da causa das mulheres, as quais nasceram em meio a articulação dos organismos
internacionais: as delegações, as ONGs e demais agentes da sociedade civil (Quadro 1).
Inclusive, houve alguns documentos planificados em entidades de atuação em locus específico,
a exemplo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco
e a Organização Internacional do Trabalho.
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DA ONU PARA AS MULHERES
Ano de adoção
Nome do documento
1949
Convenção para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da Exploração
de Prostituição de Outrem
1951
Convenção sobre a Igualdade de Remuneração de Homens e
Mulheres Trabalhadores por Trabalho de Igual Valor (OIT nº. 100)
1952
Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher
1958
Convenção sobre a Discriminação em Matéria de Emprego e
Ocupação (OIT nº. 111)
1960
Convenção relativa à Luta contra a Discriminação no campo do
Ensino (Unesco)
1962
Convenção sobre o Consentimento para o Matrimônio, a Idade
Mínima para Casamento e Registros de Casamentos
1979
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Contra as Mulheres – CEDAW
1981
Convenção sobre a Igualdade de Oportunidades e de Tratamento
para Trabalhadores e Trabalhadoras com Responsabilidades
Familiares (OIT nº. 156)
Quadro 1 – Convenções internacionais da ONU para as mulheres
Fonte: realizado a partir de Pietilä (2007).
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Os assuntos em torno do desenvolvimento continuaram em voga em agendas para as
mulheres na década de 1970, porém com uma nova abordagem em direção a reposicioná-las
para além de meros objetos passivos de tais empreendimentos (PIETILÄ, 2007). Emergiu-se
dentro das Nações Unidas uma nova perspectiva acerca do papel da mulher no marco dessas
medidas. Anteriormente ocupando posições secundárias e até mesmo inexistentes, reconheceuse a condição de agente do sexo feminino, por muitas vezes fundamental para engendrar as
metas de progresso de alguns Estados (PIETILÄ, 2007).
A mudança acima exposta surgiu em um contexto em que havia um crescente número
de economias emergentes tornando-se membros da ONU, as quais fomentaram uma
transposição no debate mundial de segurança para o desenvolvimento – um tema bastante
tradicional, tratando-se da preocupação de natureza primária dos Estados no sistema
internacional – em razão também de crises de ordem econômica, populacional e alimentícia
(PIETILÄ, 2007). Ademais, o ativismo dos movimentos feministas se solidificou a partir de
1970 em países centrais do sistema, politizando espaços e experiências do meio privado/pessoal
e ofertando novos fôlegos ao estudo das mulheres e de gênero em campos acadêmicos
(PIETILÄ, 2007).
Por outro lado, por pressão de ONGs e da sociedade civil na periferia do sistema-mundo,
a CSW, sem qualquer sucesso, vinha em uma trajetória de várias tentativas junto aos órgãos
diretivos da ONU em Nova Iorque e Genebra, com a finalidade de transportar tais discussões a
localidades do Sul Global (PIETILÄ, 2007). E mesmo em zonas centrais, quando as Nações
Unidas fomentaram a Segunda Década Internacional para o Desenvolvimento (1970-1980), a
princípio, menosprezou-se a participação da mulher e pouca atenção se lhe era dada, pois ainda
era considerava irrelevante a todo processo (PIETILÄ, 2007).
Embora houvesse em tal época o começo de mudanças relevantes ao trato do sexo e
gênero, assim como à situação de vida das mulheres, a faceta machista e sexista do patriarcado
no sistema internacional resistia e reclamava para si seu poder e domínio legítimos. Contudo,
houve resistência nos coletivos femininos e, em 1975, a Assembleia Geral da ONU declarou o
Ano Internacional das Mulheres, uma medida que refletia um enfoque à condição da mulher
em seu próprio arranjo organizacional e igualmente, em ambiente doméstico de seus Estadosmembros (PIETILÄ, 2007).
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A iniciativa supracitada adveio de um projeto submetido à CSW pela Women’s
International Democratic Fedaration117 – WIDF, em dita época uma ONG encabeçada por
representantes da Finlândia, a qual recebeu apoio de outras ONGs observadoras do sistema
ONU e, em especial, da delegação oficial da Romênia, que havia elevado a proposta ao âmbito
da Assembleia Geral (PIETILÄ, 2007). Apesar de pouca visibilidade devido ao sexismo e ao
machismo da estrutura e, concomitantemente, muita satisfação por parte do movimento de
mulheres, 1975 ficou marcado pelo redirecionamento global do papel feminino nas cátedras de
desenvolvimento (PIETILÄ, 2007).
Aliás, o Ano Internacional das Mulheres da ONU serviu também para reconhecer a
altivez das mulheres em politizar o ambiente doméstico – o lar propriamente dito, o meio
privado/pessoal – e sua própria dinamicidade e economia, na Conferência Mundial sobre
População em Bucareste, Romênia, assim como na Conferência Mundial sobre Alimentação,
realizada em Roma, Itália pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
– FAO, ambas em 1974 (PIETILÄ, 2007). Todavia, percebeu-se entraves – na verdade, velhos
paradigmas com novas roupagens do patriarcado no sistema internacional – que persistiam no
caminho do movimento de mulheres.
A saber, em muitas conferências mundiais da ONU rechaçou-se consideravelmente a
iniciativa das mulheres quanto à formulação de uma agenda internacional para o
desenvolvimento (PIETILÄ, 2007).
Pode-se afirmar que, em alguns momentos, houve participação feminina executada em
uma estrutura masculinizada (PALMER, 1980 apud PIETILÄ, 2007). Mediante o regime
patriarcal das emoções (STEARNS; STEARNS, 1985), mesmo em resistência, a mulher
deveria ceder e se adequar a um padrão de expectativa sexista exigido pelo ambiente público,
tendo sua contribuição reduzida e cerceada a um âmbito em específico e marginal. Esse
raciocínio sustentou o argumento sexista que as temáticas de desenvolvimento fugiam da
capacidade natural de contribuição e resolução feminina.
Quando provado ser um material de excelência e ter uma crítica proeminente, as
delegações – formadas majoritariamente por homens – costumavam invisibilizar as mulheres
ou se apropriar de suas ideias, evidentemente, sem ao menos referenciá-las em documentos
oficiais ou mesmo (PIETILÄ, 2007). A exemplo, visualizou-se tal cenário na Conferência sobre
a Água, sediada em Mar del Plata, Argentina em 1977, quando a mulher do Sul Global como
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fomentadora de um sistema sustentável de manejo de recursos aquáticos, viu-se totalmente
boicotada pelos Estados e nem se quer figurou presença nos relatórios finais (PIETILÄ, 2007).
De tal sorte, foi necessário repensar uma quota às mulheres nas delegações oficiais dos
Estados, bem como um maior poder de decisão as ONGs, as quais costumavam ser as instâncias
de predominância feminina (PIETILÄ, 2007).
Em dita conjuntura, a ONU visou estabelecer conferências internacionais para tratar as
questões femininas em terminologias específicas, a fim de ofertar um espaço de enunciação
legítima às mulheres (PIETILÄ, 2007; STEANS, 2013). Esses momentos ficaram registrados
como as Conferências Mundiais da ONU sobre as Mulheres, as quais serão analisadas e
problematizadas a parte em capítulo posterior.
3.5 Síntese
Neste segundo capítulo, continuei minha análise, a princípio, compreendendo a entrada
do feminismo no campo teórico das Relações Internacionais – a área de conhecimento da
presente dissertação. Tomando-se por base os pressupostos cognitivos do debate feministas
versus RIs, demonstrei que, ao se consubstanciar o feminismo com a globalização, exacerba-se
o quão diversas suas práticas discursivas podem ser, e, além do mais, como cada uma delas
trabalha em seu próprio projeto, para o seu grupo específico, circunscritas em um marco de
epistemologia, metodologia e ontologia.
Destarte, uma teórica feminista de Relações Internacionais emprega mais comumente a
terminologia feminismos, com a finalidade de realçar a pluralidade do campo observado. E
então, objetivei abordar alguns dos feminismos (leia-se práticas discursivas feministas) mais
presentes em literatura de TRIs – a saber, o feminismo liberal, radical, socialista, crítico,
construtivista, pós-estruturalista e pós-colonial – e também dar visibilidade a outros como o
feminismo cristão, negro, chicano, indígena, islâmico, lésbico, queer, pós-moderno e o
ecofeminismo. Em meio ao debate de suas vozes, pode-se afirmar que haja lógicas de
hegemonia, contradiscurso e resistência.
Faz-se importante retomar que a construção da hegemonia de uma prática discursiva
feminista, a qual no caso da presente dissertação se defendeu como hegemônico o feminismo
liberal, levou em conta os processos construídos historicamente nas Ondas do Feminismo,
conteúdo abordado em capítulo inicial. Ademais, a já reconhecida multiplicidade de vozes
feministas houve de corroborar muito com a emergência de feminismos para além do Ocidente
e Norte Global em momento de Terceira Onda.
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Aqui, procurei demonstrar ainda mais como cada prática discursiva possui seu contexto
de atuação. Conquanto entende-se que tais ideologias e códigos discursivos viajem entre as
micro e macroestruturas em fluxo contínuo, no qual acaba se encontrando com uma infinidade
de perspectivas e agentes. O espaço de encontro escolhido para estudo de tal dinâmica foi a
governança global dos direitos humanos das mulheres, a qual, aliás, teve uma série de percalços
até seu estágio de solidificação como tema de pertinência em sistema internacional
estadocêntrico, caracteristicamente misógino, machista e sexista.
Tal sistema internacional havia sido construído embasado em preceitos liberais e
capitalistas, e sobretudo, em a alegoria ao Estado rousseauniano, onde havia uma demarcação
entre assuntos de âmbito da governança pública e de ambiente familiar. Categoricamente, o
coletivo de mulheres – feministas autodeclaradas ou não – viria a ingressar em um espaço de
rejeição natural a seu ativismo político, porquanto deparavam-se ali com o próprio patriarcado
reificado e suas instituições.
Porém, dadas as transformações insurgidas dentro de um marco globalizante, abriu-se a
participação em tomadas de decisão e poder para além da atuação estatal e, a partir de então,
tem-se relevância também ONGs, OIs, sociedade empresarial e civil. Analogamente, houve
uma transferência de responsabilidade do Estado às instâncias anteriormente mencionadas, e
apesar de contradições em tal fenômeno, houve ali uma possibilidade de avanço ao movimento
de mulheres, bem como de suas temáticas sociais.
Assim, a governança global dos direitos humanos das mulheres data os trabalhos
humanitários da Liga das Nações (1919-1942) e, a posteriori, evoluiu no sistema-ONU (1946contemporâneidade), haja vista o fomento de organismos específicos como a CSW e a
confecção de instrumentos internacionais como a CEDAW. Muito embora haja valor em tais
iniciativas à trajetória feminista no sistema internacional, precisa-se atentar aos marcos da
ideologia liberal intrínsecos nestes processos políticos e históricos que, conforme argumentado,
vieram a gerar resultados paliativos e controversos.
O capítulo posterior se dedica a entender como as Nações Unidas se propôs a solucionar
tais complexidades, especialmente, no que se referiu a instituição de um espaço internacional
de participação democrática para a mulher na égide das Conferências Mundiais da ONU sobre
as Mulheres (1975-1995). Ao direcionar minha análise a esse segmento, visei enxertar uma
contribuição científica transcendente da história relatada em documentos oficiais dessas
conferências, trazendo à tona experiências e narrativas de mulheres de identidade periférica,
invisibilizadas em tais retrospectivas políticas e históricas.
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4 ONU, MULHERES E FEMINISMOS
4.1 As Conferências Mundiais da ONU para as Mulheres
A Organização das Nações Unidas planificou quatro grandes conferências a fim de
fomentar um progresso no status das mulheres, ecoado em cenário internacional e respaldado
nas formalidades da governança global de direitos humanos.
A priori, cada conferência fazia parte de um programa maior de vinte eventos,
projetados pela ONU para as décadas de 1970 e 1980 (PIETILÄ, 2007). Promovendo debates
em torno da especificidade da mulher e de seus direitos, tais processos aconteceram na Cidade
do México (México), em 1975, em Copenhague (Dinamarca), em 1980, em Nairóbi (Quênia),
em 1985 e o último, considerado a maior entre todas as conferências, um marco histórico
(STEANS, 2013), em Pequim (China) em 1995 (Quadro 2).

Ano
1975

CONFERÊNCIAS MUNDIAIS DA ONU PARA AS MULHERES
Informações sobre a conferência
I Conferência Mundial da ONU sobre as Mulheres – A Conferência
Mundial do Ano Internacional das Mulheres
Cidade do México (México), de 19 de junho a 02 de julho. Contou com a
participação de 133 Estados e 1.200 delegados/as na conferência oficial e
entre 4 mil e 6 mil participantes na tribuna das ONGs.
Resultou na Declaração do México e no Plano Mundial de Ação para a
Implementação dos Objetivos do Ano Internacional das Mulheres

1980

II Conferência Mundial da ONU sobre as Mulheres – A Conferência
Mundial da Década das Nações Unidas para as Mulheres
Copenhague (Dinamarca), de 14 a 30 de julho. Contou com a participação
de 145 Estados e 2 mil delegados/as na conferência oficial e entre 6 mil e
7 mil participantes no fórum das ONGs.
Resultou no Programa de Ação para a Segunda Metade da Década das
Nações Unidas para as Mulheres.

1985

III Conferência Mundial da ONU sobre as Mulheres – A Conferência
Mundial para Revisar e Apreciar as Conquistas da Década das Nações
Unidas para as Mulheres: Igualdade, Desenvolvimento e Paz
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Nairóbi (Quênia), de 15 a 26 de julho. Contou com a participação de 157
Estados na conferência oficial e aproximadamente 16 mil participantes e
ouvintes no fórum das ONGs.
Resultou nas Estratégias Prospectivas de Nairóbi para o Avanço das
Mulheres de 1986 a 2000.
1995

IV Conferência Mundial da ONU sobre as Mulheres – A Quarta
Conferência Mundial sobre as Mulheres: Ação para Igualdade,
Desenvolvimento e Paz
Pequim (China), de 04 a 15 de setembro. Contou com a participação de 189
Estados e 17 mil delegados/as e observadores/as na conferência oficial e
entre 35 mil e 40 mil participantes no fórum das ONGs
Resultou na Declaração de Pequim e na Plataforma de Ação de Pequim
para a Igualdade, Desenvolvimento e Paz.

Quadro 2 – Conferências mundiais da ONU para as mulheres
Fonte: elaborado a partir de Pietilä (2007).

Apesar do decorrer dos anos, ditas conferências seguiram um mesmo padrão planificado
pelo sistema das Nações Unidas, no qual havia um espaço reservado para a inter-relação entre
os Estados-membros e delegações. Classificado como o evento oficial e, ao mesmo tempo, um
lugar paralelo para a atuação das ONGs e o ativismo político da sociedade civil global – foi
formalmente nomeado como tribuna ou side event118. Ainda que houvesse um distanciamento
formal e, por vezes, também geográfico entre os dois âmbitos, o lobby sensível à causa da
mulher (PIETILÄ, 2007) e feminista dos coletivos populares ainda se representou possível ser
inserido nas pautas defendidas pelos/as delegados/as (STEANS, 2013).
Ademais, sabe-se que no locus das ONGs e da sociedade civil global, mulheres
costumavam lançar críticas francas e explícitas ao desempenho de seus governos e suas
delegações nos âmbitos oficiais (STEANS, 2013). Deve-se pela frequente ocorrência de na
conferência, haver como delegada uma pessoa que desconhecesse completamente o bom trato
à causa da mulher, sob uma perspectiva sensível ao sexo e ao gênero, ou ainda, em pior dos
casos, alguém com posições assertivamente misóginas e machistas, sobretudo, prejudiciais ao
avanço das agendas de direitos das mulheres.
Não obstante, faz-se propenso tomar o advento das conferências mundiais da ONU
como um ambiente puramente preenchido por jogos de poder entre os Estados. Por outras
palavras, ainda que uma pauta houvesse podido representar um avanço à situação da mulher no
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Evento paralelo (tradução nossa).
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espaço internacional, de maneira nebulosa, podia ser também uma imposição de um projeto
maior de estabilidade econômica, o qual viria a servir à manutenção de uma hegemonia de um
Estado no sistema.
Aliás, pode-se dizer que toda a situação referente à conferência havia sido um retrato
equivalente à conjuntura das relações internacionais do momento. E, igualmente, mesmo nos
fóruns das ONGs e sociedade global civil, tal dinâmica se reificava e pode-se afirmar que esse
fenômeno haja se coadunado com o entendimento do feminismo como um campo de práticas
discursivas hegemônicas e marginalizadas (ALVAREZ, 2014).
Apesar de haver uma série de debates significantes durante as datas da conferência,
muito do que se pretendia ser aprovado para a formulação de um documento, declaração ou
relatório final, no âmbito do evento oficial entre os Estados, já havia sido acordado alguns
meses ou anos antes, nas nomeadas Conferências Preparatórias ou Prep-Confs. Dentro desse
modelo, houve um sistema de consulta largo ao bloco da sociedade civil, no qual as Nações
Unidas elegia um/a consultor/a, por região segundo classificação geopolítica, para ouvir e
sistematizar as demandas de movimentos sociais de mulheres, coletivos feministas,
associações, sindicatos, governos e ONGs.
Com arbitrariedade e exercício de poder, a ONU escolhia seu/sua representante e, com
efeito, houve casos de total desacordo com o esperado pelos/as membros/as da sociedade civil
por motivos diversos, dentre os quais merecem ser mencionados o desconhecimento contextual
e histórico de tal experto/a sobre a região para a qual foi designado/a, bem como a indisposição
quanto a negociar agendas temáticas. Em contrapartida, deve-se ressaltar os mecanismos de
resistência projetados pelos/as próprios/as agentes civis, os quais compreenderam desde
manifestações e solicitações de troca de consultor/a às Nações Unidas, ao completo silêncio –
aqui também entendido como uma maneira significativa de protestar e resistir (SPIVAK, 1988).
Ao desenvolver encontros em esferas municipais, estaduais e nacionais, assim como
espaços de inter-relação regional entre Estados, produziam-se relatórios e documentos
políticos, os quais viriam dar forma ao conteúdo das conferências (PIETILÄ, 2007), muito
embora, tenha havido um momento definitivo, representado nas negociações da Prep-Conf,
comumente realizada na sede da ONU em Nova Iorque (PIETILÄ, 2007). Para tal cidade, os
governos enviavam suas delegações oficiais como parte de um compromisso formal e também,
estavam convidadas camadas e organismos provindos da sociedade civil, para deliberar de
forma assistida e fragmentada (Ibid.).
A propósito, rumo ao momento de produção de processos políticos nas Conferências da
ONU – desde a preparação ao espaço definitivo, havia uma série de percalços para os Estados,
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e, sobretudo, para a sociedade civil (ALVAREZ et al., 2014). Ocasionalmente, estava para além
da planta organizacional de um país dispor de uma representação sensível, especializada e
preparada para deliberar quanto aos direitos humanos das mulheres; logo, sucedia a indicação
de indivíduos/as às delegações, a saber, por homenagem, ora por formar parte da equipe de
relações exteriores ou até mesmo, por ser esposa ou secretária de um chefe de Estado
(SAFFIOTI, 1995; SCHUMAHER, 1995).
Por isso, faz-se relevante compreender que quem estivera à frente como delegado/a na
conferência oficial, houvera podido externar uma posição destoante ao contexto nacional das
mulheres, as quais deveria efetivamente representar, falar por (SPIVAK, 1988). Agravou-se tal
debilidade quando quem estivera negociando em âmbito estatal, fora alguém, ademais de
ignorante, com ideologias machistas, sexistas e misóginas, inferindo prejudicialmente ao
progresso das temáticas da mulher em ambiente nacional e internacional.
Para a sociedade civil, houve fragilidades mais próximas ao ato de enunciar, seja através
do lobby aos eventos oficiais do Estado e em fóruns paralelos, seja nos bastidores, na
preparação. Conforme já mencionado, constitui-se uma característica do sistema-ONU
fragmentar a participação de agentes civis, em razão de seus instrumentos de participação
democrática, decisão e poder estarem projetados prioritariamente para os Estados, logo, alguns
movimentos sociais e algumas associações nem sequer chegaram a externar suas pautas para a
construção de agendas de direitos.
Ademais, as questões em torno da mobilidade, por muitas vezes, se configuraram fatores
decisivos quanto à participação de representes da sociedade civil (SOARES, 1995; VARGAS,
1995). Mesmo em eventos mais regionais como as inúmeras Prep-Confs, houve momentos de
dificuldade ao se transportar pessoas para colaborar em processos políticos de fomento aos
direitos das mulheres (VARGAS, 1995).
Mais além da falta de recursos materiais, havia localidades com poucas possibilidades
de fazer-se chegar um transporte público, como foi o caso de alguns povos indígenas da
Comunidade Andina (VARGAS, 1995). Também pelo distanciamento geográfico das
conferências, ficou-se por vezes impossível mobilizar agentes da sociedade civil, a exemplo
dos eventos promovidos em território brasileiro, um país com dimensões continentais, dentro
do qual dinheiro e tempo se faziam medular para transportar organismos e coletivos de mulheres
(SAFFIOTI, 1995; SCHUMAHER, 1995; SOARES, 1995).
Não obstante, para suprir tais necessidades, criou-se os mecanismos de financiamento
dentro de um marco de cooperação internacional, observada principalmente na inter-relação
Norte-Sul. Aqui, igualmente demandava-se uma disponibilidade, dedicação e recursos
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humanos, porquanto para lograr a obtenção dos haveres financeiros, fazia-se necessário antes
haver participado em um processo seletivo – verdade seja dita, extenso – de submissão de um
projeto a um edital.
Ademais, exigiam-se componentes textuais, os quais caracterizavam essas seleções por
uma disfunção na burocracia e, analogamente, um excesso de papelada. Em suma, seja pelo
acesso à informação ou real possibilidade de executar conforme o requisitado, nem todas as
camadas da sociedade civil puderam fazê-lo como tal.
Houve narrativas de muitas poucas sucursais que lograram êxito, e consequentemente,
se viam encarceradas em uma dinâmica de imperativos de assuntos – isto é, quais poderiam ser
mencionados e de que maneira – além de assédio moral e desgaste emocional, por assim dizer.
Deve-se reconhecer a parcela de contribuição de agências de cooperação internacional, quanto
a possibilitar o acesso ao espaço de enunciação da ONU por representes da população civil,
conquanto. Seguia-se uma série de controvérsias em tais pactos, em realidade, muitos deles
representavam uma interferência explícita (ou ao menos uma tentativa de executá-la) em
valores de soberania e autodeterminação de um Estado.
Houve também debilidades quanto à linguagem, as quais imputaram uma decisão em
deliberar nas conferências e até mesmo a probabilidade de disfrutar de seu ambiente
internacional. O idioma oficial de negociação mais empregado em espaços das Nações Unidas
é o inglês119, uma língua franca e signo de poderio e soberania ocupados por Estados anglosaxões, tomando-se por base os processos históricos, a saber, o Reino Unido na segurança
coletiva do sistema internacional europeu (HOBSBAWN, 1995) e os Estados Unidos nas
relações internacionais observadas na contemporaneidade.
Por sua vez, as conferências se construíram em estruturas de inter-relação, configuradas
pela diversidade de agentes e vozes, dizendo respeito à multiplicidade de culturas e línguas
faladas também. Cumprindo um dispositivo formal, a ONU oferecia serviço de tradução
simultânea para as delegações de Estados e sociedade civil global; muito embora, pode-se
afirmar que intrinsicamente se esperava uma preparação quanto ao domínio da língua inglesa –
pelo menos em nível intermediário – em momento de participação em tais espaços.
Porém, houve muitos casos, os quais exemplificam esta expectativa muito aquém da
conjuntura real dos/as participantes. Assim, a contribuição de alguns/mas agentes globais ficou
parcialmente comprometida, em razão de pouco domínio do inglês como língua de negociação
internacional. Em contrapartida, formavam-se alianças caracterizadas pela convergência de
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Também ocupam a posição de idioma oficial espanhol, francês, russo, árabe e mandarim.
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idiomas, mais frequentemente observadas nos fóruns internacionais das ONGs, e sobretudo, em
conferências preparatórias, as quais eram desenhadas já em referência a contextos regionais.
Ademais, o sistema-ONU requer um tipo de linguagem em sua faceta mais formal,
rebuscada e marcada por um saber especializado, isto é, no caso das conferências internacionais
para as mulheres, gramática em torno de direitos humanos, gênero e feminismo.
Direitos humanos e gênero se sujeitavam ao entendimento das Nações Unidas e,
consequentemente, havia conflitos discursivos e cognitivos a respeito de como manuseá-los e
debatê-los. Apesar de haver resistência ao emprego do verbete feminismo em documentos
oficias da ONU – como no trabalho de Pietilä (2007), se vê claramente substituído pelo termo
mais abrangente: movimento de mulheres. Era nesse campo discursivo de ação/atuação política
(ALAVREZ, 2014) que residia um cenário traçado em debates e jogos de poder, refletindo a
diversidade das práticas discursivas, e igualmente, o sistema internacional de Estados.
A Conferência de 1975, organizada na Cidade do México (México), em comemoração
do Ano Internacional das Mulheres, se apresentou como a primeira medida a proporcionar um
experimento internacional ao status quo das mulheres (PIETILÄ, 2007). E, apesar de elas
representarem maioria quantificada em todas as 113 delegações de Estado, o percentual de
homens, todavia de muita significância, era consideravelmente maior ao número de delegadas
em outras conferências da ONU daquela década (PIETILÄ, 2007).
Em tal período, visou-se engendrar a agenda de direitos, mensurada em objetivos, em
três eixos temáticos: a igualdade, o desenvolvimento e a paz. Inclusive, viraram as
terminologias-lema das demais conferências realizadas na Década das Nações Unidas para as
Mulheres, 1975-1985 (PIETILÄ, 2007). Fixando a experiência em instrumento formal, a
Assembleia Geral da ONU fomentou a Declaração e o Plano Mundial de Ação do México,
sistematizando acertos e erros em médio-longo prazo (PIETILÄ, 2007).
Na Cidade do México, 1975, gostaria de resgatar a narrativa de Domitila Barrios de
Chungara, mineira boliviana imortalizada na etnografia autobiográfica da feminista e jornalista
brasileira Moema Libera Viezzer (1977). O título do livro, Se me deixam falar, evoca
detalhadamente a dinâmica de hegemonia, marginalização e resistência, intrínseca à
diversidade de identidades políticas das mulheres em espaços democráticos de participação e
deliberação, promovidos pelo sistema das Nações Unidas.
Essa narrativa configura uma história real e Viezzer (1976) relata no epílogo da obra
haver se tornado amiga de Domitila na conferência; as duas compunham uma aliança
estratégica de mulheres latino-americanas em situação de exílio político, e provindas de
cenários domésticos marcados por instabilidade governamental.
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A ONU havia convidado formalmente a Domitila a deliberar em um side event da
conferência – o Comité das Donas de Casa do Século XX (VIEZZER, 1977). Sua presença
como esposa, boliviana e mineira recebeu notoriedade, pois jamais havia participado antes
alguém como Domitila nesse fórum em específico e, como noticiado na época, o que as
feministas discursavam teoricamente nesse evento, principalmente a respeito de opressões
diárias vivenciadas por uma mulher, tudo e muito mais, ela havia vivido e resistido em sua
jornada dupla de trabalho em casa e nas minas (VIEZZER, 1977).
Sua prática discursiva feminista se diferenciava do comum e hegemônico, pela
vinculação obrigatória de sua emancipação como mulher, à libertação cultural, política e
socioeconômica de seu povo, aproximando-se epistemologicamente ao Marxismo, contudo
autodeclarando-se como parte de um feminismo comunitário (VIEZZER, 1977). Propunha
então, uma perspectiva de relação de gênero correlacionada com as interações de classe, e
principalmente, em combate ao capitalismo, aliás, o qual ela já denunciava como uma partícula
geracional de disparidades e exercício de poder entre mulheres e feminismos (VIEZZER, 1977).
Como feminista, rechaçava o essencialismo, o qual pregava a universalidade de
identidade da mulher e unificava – leia-se hierarquizava – as opressões (VIEZZER, 1977). Em
segundo lugar, Domitila rompia com a oposição binária necessária de algumas feministas aos
homens; afirmava ela que seus discursos haviam nascido de conversas com seu pai quando era
apenas uma menina, e também, ao observar a situação de desumanidade vivida por seu marido,
também trabalhador nas minas (VIEZZER, 1977).
Em determinado momento da conferência, relata estar debatendo com Betty Friedan –
uma das autoras fixadas na história oficial do feminismo (ALVAREZ, 1998) e, segundo
Domitila, a líder das feministas estadunidenses. Suas ideologias dominavam o evento e ela
havia proposto emendas ao plano de ação desacordante com a situação de vida de Domitila e
demais mulheres latino-americanas (VIEZZER, 1977). Elas resistiram protestando.
Betty Friedan, em diversos momentos, chamou-lhes a atenção e publicamente as
disciplinou, vinculando-as a uma performance bélica, a um controle masculino, dizendo ainda
que pensavam em demasiado na instabilidade política de seus Estados (VIEZZER, 1977). Com
isso, ela queria trazer as mulheres latino-americanas para o debate de assuntos femininos.
Domitila conta haver pedido a palavra para uma réplica, e a ignoraram, em realidade,
não estava permitida a falar (VIEZZER, 1977), então, começou a discursar quando foi
interrompida pela seguinte narrativa:
— Falemos sobre nós, senhora... Nós somos mulheres. Veja bem senhora, esqueça do
sofrimento de seu povo. Esqueça dos massacres por um momento. Já falamos bastante
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sobre isso. Já a escutamos bastante. Falemos sobre nós... sobre a senhora e eu... da
mulher, ora pois120. (VIEZZER, 1977, p. 165, tradução nossa)

Domitila em resposta a esse comentário falou:
— Pois muito que bem, falemos de nós duas. Mas, se me deixam, vou começar.
Senhora, faz uma semana que lhe conheço. A cada manhã, a senhora chega com uma
roupa diferente; e entretanto, eu não. A cada dia, a senhora chega maquiada e penteada
como alguém que tem tempo de passar em um cabelereiro bem elegante e poder gastar
muito dinheiro nisso; e entretanto, eu não. Vejo que a senhora tem todas as tardes um
chofer em um carro lhe esperando na porta daqui para lhe levar a sua casa; e entretanto,
eu não. E para se apresentar aqui como o faz, tenho certeza de que a senhora vive em
uma casa bem elegante, em um bairro também elegante, não? E, entretanto nós,
esposas de mineiros, temos somente uma casa pequena emprestada e quando nosso
esposo morre ou adoece, a empresa toma de volta para si; temos noventa dias para
abandonar a casa e estamos na rua.
— Agora, a senhora me diga: a senhora tem algo semelhante a minha situação? Tenho
algo eu semelhante a sua situação? Então, vamos falar de qual igualdade entre nós?
Se a senhora e eu não nos parecemos, se a senhora e eu somos tão diferentes? Nós não
podemos, neste momento, ser iguais, ainda mais como mulheres, não acha 121?
(VIEZZER, 1977, p. 166, tradução nossa)

Ao retrucar de tal maneira, relata haver sido duramente criticada (VIEZZER, 1977); a
seguir, entrou em debate caloroso com uma representante da delegação mexicana, a qual
reclamava pela prioridade da palavra, respaldando-se nos documentos formais de normas de
participação em conferências da ONU (Ibid.). Então, acusaram Domitila de visar tomar a
atenção para si e arrancar aplausos da plateia como se estivesse em um comício político
(VIEZZER, 1977); lendo o seu texto, quando ela discursou ressaltando seu contexto específico,
automaticamente, as mulheres participantes no evento pensaram estar em uma competição, com
o objetivo de saber quem sofria mais entre elas.
Domitila, corajosamente, resistiu na tribuna e mais influenciada pela raiva sentida ao
ser inadequadamente incriminada, retomou seu discurso (VIEZZER, 1977). Por fim, fez
enxergar que as mulheres ali habitavam em diferentes mundos e ela representava unicamente o
seu, o qual girava em torno de seu povo, seu marido, seus/suas filhos/as, ficando-se impossível
desassociá-los/as de sua experiência como mulher (VIEZZER, 1977).
“— Hablaremos de nosotras, señora... Nosotras somos mujeres. Mire, señora, olvídese usted del sufrimiento
de su pueblo. Por un momento, olvídese de las masacres. Ya hemos hablado bastante de esto. Ya la hemos
escuchado bastante. Hablaremos de nosotras… de usted y de mí… de la mujer, pues”.
121
“— Muy bien, hablaremos de las dos. Pero, si me permite, voy a empezar. Señora, hace una semana que yo la
conozco a usted. Cada mañana usted llega con un traje diferente; y sin embargo, yo no. Cada día llega usted
pintada y peinada como quien tiene tiempo de pasar en una peluquería bien elegante y puede gastar buena plata
en eso; y, sin embargo, yo no. Yo veo que usted tiene cada tarde un chofer en un carro esperándola a la puerta de
este local para recogerla a su casa; y, sin embargo, yo no. Y para presentarse aquí como se presenta, estoy segura
de que usted vive en una vivienda bien elegante, en un barrio también elegante, ¿no? Y, sin embargo, nosotras las
mujeres de los mineros, tenemos solamente una pequeña vivienda prestada y cuando se muere nuestro esposo o
se enferma o lo retiran de la empresa, tenemos noventa días para abandonar la vivienda y estamos en la calle.
Ahora, señora, dígame: ¿tiene usted algo semejante a mi situación? ¿Tengo yo algo semejante a su situación de
usted? Entonces, ¿de qué igualdad vamos a hablar entre nosotras? ¿Si usted y yo no nos parecemos, si usted y yo
somos tan diferentes? Nosotras no podemos, en este momento, ser iguales, aun como mujeres, ¿no le parece?”.
120

119

Terminando o comitê, recebeu apoio majoritariamente de mulheres latino-americanas
porque, apesar das palavras desencorajadoras e disciplinadoras lançadas a ela, logrou abrir um
espaço de especificidade da mulher latino-americana (VIEZZER, 1977). Apesar das desavenças
pessoais e de sua história como primeira mineira na ONU ser apagada no informe oficial,
valorou sua experiência como positiva, pelos encontros inusitados – segundo sua visão – de
discursos e ideologias com outras mulheres latino-americanas (VIEZZER, 1997).
A posteriori, a Conferência de Copenhague (Dinamarca) em 1980 esteve à serviço de
uma mensuração parcial dos objetivos conquistados na Década das Nações Unidas para as
Mulheres (PIETILÄ, 2007). Seus relatórios apontavam uma debilidade medular: a inexistência
de estatísticas em terminologias de sexo e gênero (PIETILÄ, 2007). Dessa maneira, fazia-se
relevante sistematizar dados sobre as desigualdades enfrentadas na relação homem-mulher, os
quais eram obrigação das delegações de Estados informar (PIETILÄ, 2007).
No entanto, conforme anteriormente argumentado, alguns Estados desproviam de uma
delegação experta, em temas de interesse às mulheres de sua conjuntura doméstica. Tem-se
como exemplo a experiência de Cuba, recolhida tomando-se por base a narrativa da professora
cubana Luisa Campusano Sentí, membra da Casa de las Américas122, convidada a dar aulas na
Universidade de Granada na disciplina Investigaciones Feministas – Casos de Estudios (I)123.
Quando lhe havia perguntado em sala sobre a experiência de seu instituto com o governo
cubano e as Nações Unidas, me informou um cenário de total desacordo e contradição. Haja
vista, a Casa de las Américas funcionava como um ministério de relações exteriores em Cuba.
Primeiramente, sua organização era proibida de participar até mesmo em conferências
preparatórias da ONU. Por sua vez, o Estado decidiu enviar aos espaços de deliberação as
esposas de seus governantes, conforme eles defendiam, elas compunham uma delegação
verdadeiramente feminina, o que impediu a atuação política de coletivos feministas e
associações partidárias de mulheres cubanas.
Em síntese, ao trazer algumas narrativas não-oficiais, compreende-se como diversidade
e controvérsias, com frequência, teciam o cenário de jogos de poder dos processos políticos da
ONU; enganoso seria pensar que tal conjuntura seria mais características de momentos atuais,
nos quais acredita-se estarem permitidas ideologias e discursos em desacordo. Pelo contrário,
estas contradições sempre estiveram presentes, porém a história oficial das vencedoras as
apagou, a fim de propagar uma ideia falaciosa de pacto global entre os coletivos de mulheres
assim como de convergência estratégica entre práticas discursivas feministas.
122
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Casa das Américas (tradução nossa).
Pesquisas feministas – Estudo de Caso I (tradução nossa).
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4.1.1 Nairóbi, 1985
Em 1985, na cidade Nairóbi (Quênia), celebrou-se a III Conferência Mundial da ONU
para as Mulheres; definida como um momento de avaliação dos logros alcançados ao longo da
Década das Nações Unidas para as Mulheres, período de 1975 a 1985 (PIETILÄ, 2007).
Encerrou-se o ciclo diante de uma percepção sobre um mundo, o qual havia se tornado melhor
em seu tratamento às mulheres, em comparação aos contextos anteriormente observados
(PIETILÄ, 2007) – embora resultados apresentassem objetivos parcialmente cumpridos.
Não obstante, costuma-se recordar o processo político realizado em Nairóbi, pelo seu
cenário inédito de haver, pela primeira vez, em uma conferência da ONU um número tão
equilibrado de mulheres do Norte e Sul Global, em ambos espaços oficiais e paralelos
(PIETILÄ, 2007). Tal contexto possibilitou maior parcela de deliberação por parte de mulheres
provindas de Estados em desenvolvimento e subdesenvolvimento, assim como mais
possibilidade de resistência aos discursos dominantes e hegemônicos do sistema ONU,
inclusive no que se refere às práticas feministas ali propagadas.
Pode-se afirmar que essa conjuntura de equilíbrio evidente entre hemisférios Norte e
Sul, visualizada na Conferência de Nairóbi, pode ser interpretada como uma refração da
configuração política entre os Estados no sistema internacional daquela época. Nesse período,
o mundo estava marcado pela bipolaridade Estados Unidos versus União Soviética (URSS),
potências mundiais em Guerra Fria, em uma batalha, em nível indireto e tênue, sem qualquer
ameaças de destruição, dado o cenário catastrófico de uma possível bomba nuclear
(HOBSBAWN, 1995).
A partir dessa época também, merece ser recordado que um número elevado de Estados
africanos havia passado por cenários de revoluções, com a finalidade de conquistar
independência e liberdade de regimes ditatoriais – algumas, inclusive, lideradas por mulheres
(AHMED, 1992; HASSIM, 2003). Assim, pôde-se inundar a conferência de mulheres da ONU
com mais discursos vinculantes à questão de religião, como por exemplo, a cultura Yoruba e o
Islamismo, os quais entravam em disputa com ideologias hegemônicas para delinear as
estratégias de melhora do status quo da mulher (HASSIM, 2003).
Além do mais, com mais frequência se empreendia sentidos e significados à governança
global do desenvolvimento, a qual recaiu sobre as temáticas das mulheres. A saber, concluindose a Década da ONU para as Mulheres e intentou-se posicionar a mulher como indivídua dotada
de agência na promoção do progresso (PIETILÄ, 2007).
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Contudo, como corriqueiro, nem todos/as os/as agentes presentes nos espaços de
deliberação possuíam uma mesma visão sobre o tema. Assim, cravou-se mais uma disputa
indireta, a qual, pode-se entender que refletia um contexto internacional bipolar, com
possibilidades de emergência de epistemologias mais marginalizadas.
Compreende-se que este seja o caso das análises dirigidas por Devaki Jain, uma
economista e feminista indiana, líder do projeto DAWN – Development Alternatives with
Women for a New Era124, composto por cientistas sociais aclamadas como parte do Sul Global
(PIETILÄ, 2007; STEANS, 2013). Esse coletivo acadêmico elevou suas contribuições teóricas,
ao ponto de difundir especificidades da mulher habitante do Sul geopolítico dentro do sistemaONU, e sobretudo, criticando os parâmetros inadequados das Nações Unidas, os quais foram
impostos a ela, a fim de fomentar um desenvolvimento falacioso a si mesma (STEANS, 2013).
As propostas de um novo escopo metodológico para o avanço das mulheres estão
dispostas no relatório Development, Crisis and Alternatives Visions: Third World Women’s
Perspectives125, cuja autoria pertence a Gita Sen e Caren Grown (1985).
No projeto DAWN, entendia-se a urgência em se questionar as bases de trabalho em
inciativas de desenvolvimento até então empregadas pelas Nações Unidas, possuindo como
falha central o modo como visavam integrar as mulheres às cátedras de progresso (SEN;
GROWN, 1985). O grupo denunciou tal ideologia de desenvolvimento para além das
necessidades, valores e aspirações reais das mulheres, pelo mau funcionamento ou inclusive
falta de um instrumento de consulta local (SEN; GROWN, 1985) e, por vezes, quando havia
logro em inseri-las nas medidas, terminavam por posicioná-las em situação de agravamento
social (Ibid.) – enfim, os empreendimentos costumavam ser arbitrários e inadequados.
Com efeito, abriu-se um espaço onde pudessem escutar as críticas no sistema-ONU,
embora elas fossem apropriadas e resinificadas em um tom mais diplomático e formal no
documento The UN World Survey on the Role of Women in Development126 (PIETILÄ, 2007).
Assim, a apropriação intelectual e a concessão de novos significados constituem uma
controvérsia intrínseca ao jogo político de poder entre os Estados nos ambientes de participação
democrática da ONU. A exemplo, sabe-se que ademais de reformulações em torno de
compreender-se gênero como categoria de análise, o empoderamento se engendrou como a
maior contribuição do projeto DAWN no processo de Nairóbi.
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Alternativas em Desenvolvimento com as Mulheres para uma Nova Era (tradução nossa).
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Nessa conferência, apresentou-se o empoderamento como uma ferramenta analítica com
um maior ponto de concorrência à mensuração do desenvolvimento de mulheres, enfocando-se
poder e mulher, isto é, a forma como costumam relacionar-se (SEN; GROWN, 1985).
Transcendendo fomentar uma mera independência e autonomia à mulher, o empoderamento
projetado por DAWN buscou observar as disparidades de poder em natureza estrutural, bem
como as práticas do fazer diário de indivíduos/as e grupos sociais, em reconhecimento do
contexto sociopolítico e histórico em micro-especificidade (SEN; GROWN, 1985).
Logo, queriam evidenciar a compreensão desse indicador vinculado a uma consciência
comunitária, referindo-se a um empoderamento coletivo ou de comunidade (SEN; GROWN,
1985). Evidentemente, apesar de haver um espaço onde puderam discursar essas ideologias,
houve uma improporcionalidade nas lógicas de entendimento entre os contextos identitários de
agentes do Norte e Sul. Com efeito, o empoderamento se tornou um ambiente de encontro entre
o Primeiro e Terceiro Mundo nos estudos de gêneros (LEÓN, 2001) – merecendo realce o fato
de os Estados com experiência socialista do Segundo Mundo já desaparecerem de documentos
oficiais e narrativas em retrospecto de tais momentos.
Faz-se necessário indagar: a que custos se fez possível esse momento de convergência
entre mulheres do Norte e Sul? A princípio, compreende-se como atributo primordial do sistema
ONU conceder a responsabilidade por mazelas sociais aos/às próprios/as indivíduos/as
inseridos/as nestas mesmas vicissitudes. Pode-se entender que este argumento nasça nas
dinâmicas contraditórias do capitalismo e também se constitui uma ideologia enfocada
unicamente nas capacidades e liberdades dos seres humanos (SEN, 1999; NUSSBAUM, 2001),
a qual a ordem neoliberal pôde se apropriar e usar como lhe pareceu adequado.
Por exemplificação, analiso os significados concedidos pela ONU aos temos gênero e
empoderamento, tendo-se como objeto de estudo o relatório de desenvolvimento humano para
o continente africano confeccionado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento, PNUD, em 2016 (UNDP, 2016), documento que, discursivamente, tem
como enfoque de pesquisa a igualdade de gênero e o empoderamento feminino (UNDP, 2016).
Ao ler o documento, pode-se notar que gênero é frequentemente utilizado como um
meio de entender mulher, mais precisamente como um sinônimo, dizendo absolutamente nada
a respeito das relações de natureza desigual entre homens e mulheres; ademais, machismo,
sexismo, misoginia, violência e patriarcado inexistem em sua ontologia. Por sua vez, o
empoderamento é concebido como um fenômeno individual, mensurado unicamente em termos
econômicos, e todos os índices de análise o abordam em referência a capacidade econômica das
mulheres e as possibilidades de elas ajudarem a fazer o mercado mais rotacional.
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A sensação transmitida em leituras de partes conclusivas é de culpar as mulheres por
estarem e permanecerem em uma situação de opressão de sexo e gênero, e em último caso,
criminalizar as práticas culturais de seus Estados como empecilhos ao seu próprio
desenvolvimento humano. O relatório sequer chega a mencionar as desigualdades construídas
em processos históricos de centro-periferia, ou o neocolonialismo e neoimperialismo vigente
na atualidade, como entraves ao progresso de mulheres em localidades mais marginais,
conforme representa o caso em específico de algumas mulheres africanas.
Em tudo, o sistema-ONU deturpou os valores discursados a priori, no marco do projeto
DAWN, até mesmo porque sua estrutura – e também as partículas estruturais pertencentes à
conjuntura mundial – possuía suas próprias lógicas de reinvenção de conteúdo. Desse modo, é
possível depreender que uma de suas finalidades com tais movimentos, tenha sido perpetuar-se
globalmente e permanecer em hegemonia.
Ainda assim, pode-se concluir que parte desses empreendimentos recaia também sob o
próprio feminismo e movimento de mulheres, principalmente ao observar pactos do
neoliberalismo com práticas discursivas feministas mais aliadas ao corporativismo. Nesta
medida de manutenção de hegemonia, convergiram, pelo lado da estrutura neoliberal, em
necessitar das mulheres como unidades familiares de trabalho e consumidoras (FRASER,
2009), e, por outro lado, as feministas em fomentar ideologias emancipatórias resumidas em
transformar todas as mulheres em empresárias bem-sucedidas, em total controle de suas vidas,
bens e riquezas – fixadas como a maneira de se (re)definir empowerment.
Por fim, os informes conclusivos da Conferência de Nairóbi, apontaram a um redesenho
de conceitos primordiais do sistema-ONU para com o tratamento da situação das mulheres
(PIETILÄ, 2007), os quais foram reapropriados e ressignificados ao longo da história. Nada
obstante, reconheceu-se a necessidade de estender a Década das Nações Unidas para as
Mulheres até o ano 2000, a qual ficou demarcada em novas estratégias, referenciadas no
documento Estratégias Prospectivas de Nairóbi para o Avanço das Mulheres, assinado em
unanimidade por 157 Estados (PIETILÄ, 2007).
4.2 As Conferências Mundiais da ONU para a década de 1990
A partir da década de 1990, as Nações Unidas intensificaram seus esforços em fomentar
pactos globais entre seus Estados-membros. Tal organização promoveu debates em espaços
idealizados como de participação democrática, para a solidificação de um senso comum acerca
de temáticas pertinentes a diversos vieses de seus sistemas de governança global.
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Considera-se um período de relevância, devido ao avanço de políticas públicas
formuladas em ensejo estatal, bem como à maior visibilidade das garantias humanitárias no
sistema internacional. Essas consecuções tiveram ressonância em diversas esferas de
especificidade social, como por exemplo, a governança global dos direitos humanos da mulher.
Nessa mesma época, o contexto internacional se dirigia à conclusão da Guerra Fria,
possuindo os Estados Unidos como a potência vencedora e, desde então, a nação a ocupar a
cátedra de hegemonia no sistema interestatal (HOBSBAWN, 1995). Por outro lado, a partir de
1991, a União Soviética se extinguiu em um processo de diluição ideológica, nacional e
identitária (Ibid.). Com maiores dinâmicas entorno da globalização, em decorrência de
inovações em tecnologias de informação e comunicação, inclusive em países em
desenvolvimento, o sistema capitalista mundial se direcionava a um momento de contração e,
em tal marco, decorriam-se as crises financeiras internacionais.
Todavia, em debates internacionais sobre o desenvolvimento humano, houve uma
urgência a se atentar às vicissitudes de Estados emergentes em contextos ecológicos, estes
marcados por cenários de poluição e degradação ambiental, que causavam problemas de saúde
a seus/suas residentes (PIETILÄ, 2007). Desse modo, a crise financeira somada à
sustentabilidade, obtiveram uma maior visibilidade em sistemas de governança global,
contemplando sua inserção em uma diversidade de temáticas (PIETILÄ,2007).
Nesse sentido, houve um intercâmbio cognitivo entre o ativismo ecológico e demais
movimentos sociais de identidade, como foi o caso do coletivo de mulheres, bem como das
feministas. É importante retomar a abertura a temas da natureza em agendas de feminismos e
programas de estudo de gênero e sobre as mulheres nesse segmento.
Logo, também se permitiu a instauração de um locus reivindicativo da opressão
diferenciada que a mulher vivia frente a mazelas de desastres ambientais (CASTRO;
ABRAMOVAY, 1995); e, pode-se afirmar que esse foi um grande momento de fomento do
ecofeminismo como prática discursiva política. No entanto, por uma primazia pelo acúmulo de
capital, remeteu-se ao desenvolvimento quando se tratou a temática de gênero e meio ambiente
anteriormente mencionada, bem como qualquer outra discussão interpelante de crises
financeiras internacionais e sustentabilidade ambiental.
De tal sorte, as Nações Unidas cumpriram seu atributo mediador, promovendo espaços
de participação democrática, com a finalidade de seus Estados-membros debaterem esses
assuntos (Quadro 3). Observou-se o desdobramento de câmbios já fixados em processos
históricos; a exemplo, abriu-se ainda mais a estrutura organizacional do sistema-ONU à
deliberação de OIs, ONGs e empresas em ambientes de tomada de decisão e poder (PIETILÄ,
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2007) e, por conseguinte, intensificou-se a transferência de responsabilidades estatais a esses/as
agentes de caráter mais coorporativo e civil (STEANS, 2013).

Ano
1992

CONFERÊNCIAS MUNDIAIS DA ONU PARA A DÉCADA DE 1990
Informações sobre a conferência
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento
Rio de Janeiro (Brasil), de 03 a 14 de junho. A conferencia ficou mais bem
relembrada como ECO-92; também levou o nome de Cúpula da Terra,
Cimeira do Verão e Rio 92.

1993

Conferência Mundial sobre Direitos Humanos
Viena (Áustria), de 14 a 25 de junho.

1994

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento
Cairo (Egito), de 05 a 13 de setembro. Referencia-se mais essa conferência
pela sua sigla em inglês, ICPD – International Conference on Population
and Development.

1995

Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Social
Copenhague (Dinamarca), de 06 a 12 de março.

1995

IV Conferência Mundial da ONU sobre as Mulheres – A Quarta
Conferência Mundial sobre as Mulheres: Ação para Igualdade,
Desenvolvimento e Paz
Pequim (China), de 04 a 15 de setembro.

1996

II Conferência Mundial sobre os Assentamentos Humanos
Istambul (Turquia), de 04 a 15 de junho. Também conhecida como Habitat
II.

1996

Cúpula Mundial da Alimentação
Roma (Itália), de 13 a 17 de novembro.

Quadro 3 – Conferências mundiais da ONU para década de 1990
Fonte: realizado a partir de Pietilä (2007).

Conforme argumentado outrora, constitui-se característico do capitalismo – nesse
momento da década de 1990, já com a roupagem neoliberal – a fuga a situações mais favoráveis
para continuar sobrevivendo e se perpetuando no sistema, sendo que, até mesmo em momentos
críticos de contração, dita estrutura também tende a criar as conjunturas propícias à manutenção
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de sua hegemonia. Faz-se propenso a inferir que esse fora o caso do fenômeno de transferência
da responsabilidade do Estado em promover alguns componentes básicos – a saber, saúde,
educação, alimentação, etc. – a setores configurados como de maior proximidade de sua
população; possibilitou-se então uma redução da despesa estatal e, por muitas vezes, o advento
da iniciativa privada, a qual possui sua própria lógica de sobrevivência e acúmulo de receita.
Embora exacerbado tal cenário de complexidades e controvérsias, o coletivo de
mulheres se beneficiou nesses câmbios paradigmáticos, porquanto, como sabido, sua parcela
de representação era risória em grupos de delegação oficial de Estados e mais substanciais em
OIs e ONGs. Portanto, entende-se que, para a década de 1990, se possibilitou uma maior
deliberação das mulheres nas conferencias da ONU e, inclusive, sua mobilização figurou
deveras crucial no fomento de pactos internacionais que caracterizaram bem dito período.
4.2.1 Cairo, 1994
Conforme o trabalho de Pietilä (2007), iniciando-se em 1990, um maior processo de
abertura à deliberação de membros/as da sociedade civil dentro do sistema-ONU possibilitou
um cenário ideal para impulsionar o lobby feminista – ora também sensível ao sexo e gênero,
provindo do coletivo de mulheres no âmbito das conferências internacionais. A exemplo, temse como um logro dessa nova conjuntura de atuação política, a II Conferência Internacional
sobre População e Desenvolvimento – ICPD, realizada em setembro de 1994 na cidade de
Cairo, capital da República Árabe do Egito (PIETILÄ, 2007).
Com efeito, entende-se que os resultados de processos políticos debatidos em Cairo, se
centraram, supreendentemente, em fomentar o direito humano das mulheres em decidir em
absolutamente tudo quanto à gravidez (quer dizer, ter filhos/as ou não, quantos/as, quando,
como, e etc.); nesse sentido, procurou-se mascarar discursivamente o aborto como direitos
sexuais-reprodutivos da mulher. A saber, o documento final, o Relatório da Conferência
Internacional sobre População e Desenvolvimento, também referenciado como Plataforma de
Ação de Cairo ou Plataforma de Cairo (UNFPA, 1994) dispõe de uma série de pontos
direcionados a engendrar a autonomia feminina, tomando-se por base uma gramática dentro de
uma prática discursiva muito feminista (PIETILÄ, 2007; STEANS, 2013); tal instrumento
internacional foi encabeçado pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA).
Na Plataforma de Cairo, de uma forma inédita – ao menos em meio formal – Estadosmembros da ONU e pactuantes do documento alegavam tomar ciência acerca da diferença de
tratamento e, por conseguinte, desenvolvimento humano desde o estágio infantil, se alguém
nascia e se identificava como homem ou mulher (UNFPA, 1994).
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Conforme acordado, as delegações oficiais se comprometeriam em promover os direitos
humanos das meninas, bem como combater as políticas públicas discriminatórias de controle
natal que prematuramente assassinavam as meninas e elegiam naturalmente uma primazia
pelos meninos (UNFPA, 1994). Ademais, os governos ali presentes, haviam de providenciar
medidas de cuidado especial em temas de educação e alimentação às meninas e, principalmente,
livrá-las de qualquer possibilidade de elas estarem em cenários sexistas de abuso sexual, tráfico
humano, pornografia e prostituição infantil (UNFPA, 1994).
À primeira vista, reconhece-se a Conferência de Cairo também pelo seu prestígio
histórico à trajetória do movimento de mulheres no sistema internacional contemporâneo.
Entretanto, merece-se problematizá-la no sentido de analisar como, subitamente – fugindo de
qualquer arranjo concordado nas Prep-Confs (PIETILÄ, 2007) – um espaço de participação
democrática e debate sobre a população e o desenvolvimento, veio a se tornar uma conferência
das Nações Unidas, onde os Estados passaram mais de sete dias discutindo sobre o aborto –
conforme ficou registrado na narrativa da aliança de nações mulçumanas (UN, 1994a).
Antes de tudo, como exposto anteriormente, ainda que estivera sob a máscara discursiva
de direitos sexuais-reprodutivos das mulheres, debater-se o aborto dentro das Nações Unidas
sempre levantou polêmica e controvérsia entre seus Estados-membros.
Criava-se um entrave na negociação internacional porque, além de atravessar questões
em torno de desenvolvimento e políticas públicas, o ato de abortar atingia substancialmente
como as delegações defendiam suas tradições, culturas e crenças – leia-se práticas religiosas.
Logo, feria-se até mesmo o princípio de soberania.
Tomavam dita posição taxativa a Santa Sé, os Estados mulçumanos do Norte-africano
e Oriente Médio, e algumas nações católicas pertencentes à América Latina, como Equador e
Colômbia (UN, 1994a). Suas delegações oficiais argumentavam o quanto tais temáticas lhes
pareciam uma imposição ideológica representava um desperdício de tempo e recursos humanos
e financeiros, principalmente considerando que essas temáticas estavam sendo debatidas em
um âmbito de conferência internacional de desenvolvimento e população na cidade de Cairo –
a maior cidade do mundo árabe, fortemente marcada pelo exercício do islã e da xaria (UN,
1994a; STEANS, 2013).
As delegações mencionadas acima formaram uma aliança estratégica de Estados – a
qual foi liderada pelos/as representantes da Santa Sé – a fim de vindicar os temas originalmente
propostos e debatidos em momentos preparatórios, quer dizer, assuntos de desenvolvimento,
desigualdades e crises populacionais, inclusive, reclamando para si a legalidade do aparelho
estatal no controle desses componentes (UN, 1994a; STEANS, 2013).
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Em Cairo, muito mais experiente, o lobby feminista atuou em direção a vincular a
capacidade da escolha racional, entendida como a autonomia feminina em decisões quanto à
reprodução biológica, com o cumprimento legal dos direitos humanos. Em realidade, tal
preceito já se via resguardado em instrumentos internacionais confeccionados em outrora, o
que o coletivo de mulheres fez, no entanto, tinha mais a ver com empregar uma nova ótica sob
as boas práticas sensíveis ao gênero em políticas públicas nacionais de controle de natalidade
(STEANS, 2013). Apesar da conquista desse momento – o que, à primeira vista, pode e deve
ser considerado uma vitória do movimento – muitas ideias e pautas de feminismos-outros e
mulheres-outras foram esquecidas diante do pacto internacional pró-aborto. Ou seja, embora
tivessem logrado tal avanço, essa mudança teve seu preço.
Em side-events da Conferência de Cairo, como deveras corriqueiro, os movimentos de
mulheres disputavam entre si, em meio a diversidade de identidades femininas. Merecem realce
as narrativas de coletivos feministas do Sul Global, que chamavam atenção do quão prejudiciais
eram as devolutivas de programas de investimento financeiro, provindos do Norte global, em
seus contextos locais (UN, 1994b); assim, o espaço de deliberação serviu-lhes para denunciar
a faceta renovada do imperialismo praticado por Estados desenvolvidos (Ibid.).
Ainda que reconhecessem o quão significativo era fomentar os direitos sexuais e
reprodutivos das mulheres como direitos humanos, as feministas do Sul Global primavam pela
erradicação das desigualdades de natureza estrutural (UN, 1994b), as quais imputavam uma
relação de poder entre as próprias mulheres. Outrossim, por conta do fenômeno de feminização
da pobreza amplamente globalizada, a mulher de identidade Sul representava a primeira a ser
diretamente afetada pelas políticas de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, empreendimentos
financeiros externos, os quais estavam em debate ali em Cairo – assim, sua especificidade
quanto a sua situação de mazela social deveria obter uma maior visibilidade.
Trabalhando no sentido de discipliná-las e até mesmo cobrir a bifurcação entre as vozes
de mulheres que propunham, funcionava um discurso pós-moderno a favor de dissolver
identidade/diferença e diversidade da categoria de análise mulher (UN, 1994b; STEANS,
2013). Em certo ponto, esse argumento se sobrepôs e ao final de tudo, principalmente por haver
na conferência uma estrutura de soberania maior e contrária às temáticas das mulheres – a
aliança conservadora liderada pela Santa Sé – terminou-se por lograr uma vinculação identitária
de todas as mulheres baixo a uma mesma égide de opressão (STEANS, 2013).
Em realidade, por trás da história de êxito da Conferência de Cairo, bem como do legado
feminista de sua Plataforma de Ação, há uma experiência de disciplinamento de mulheres com
identidades e perspectivas periféricas por parte de ideologias hegemônicas no sistema. E, pela
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fixação desse processo político em retrospectivas históricas, apagou-se qualquer resquício de
sua resistência e produção de contradiscurso.
Aliás, quando se evocou a sexualidade em Cairo, reivindicaram-na também para si
grupos LGBTIs, cuja atuação também se deparou com os entraves do conservadorismo de
Estados, assim como de setores mais tradicionais do próprio movimento feminista, a exemplo
de sua prática discursiva mais radical (STEANS, 20013) – com frequência, respaldada nas
experiências nascidas no standpoint127. Dessa forma, pode-se inferir que haja uma inclinação à
invisibilidade ao se investigar a atuação de coletivos LGBTIs em registros históricos oficiais
de processos políticos das Nações Unidas, mesmo em contextos mais específicos como
representa o caso da governança global dos direitos humanos das mulheres.
Muito embora, na Conferência de Cairo, dois organismos receberam notoriedade em
fomentar os direitos reprodutivos e sexuais das mulheres: WEDO – Women’s Enviroment &
Development Organization128 e IWHC – International Women’s Health Coalition129 (UN,
1994b; PIETILÄ, 2007). Pode-se inferir que ambas promoveram discursos de câmbio de
mirada, a partir da experiência de gravidez das mulheres.
WEDO é uma ONG internacional com sede em Nova Iorque, Estados Unidos, a qual,
comumente, se lhe atribui prestígio por haver possuído entre suas integrantes, feministas de
renome, inclusive, da genealogia oficial do movimento (ALVAREZ, 1998), a exemplo da
advogada Bella Abzug e a jornalista Gloria Steinem, ambas merecedoras de crédito pelo avanço
do movimento feminista estadunidense na década de 1970, bem como a queniana Wangari
Maathai e a indiana Vandana Shiva, ambas ativistas ambientais e pioneiras na prática discursiva
ecofeminista130. O grupo havia ganhado força na ECO-92, advogando em favor das mulheres e
do meio ambiente, e em Cairo, convergiu ideologicamente com a delegação estadunidense em
argumentar em favor das crises populacionais, como um sintoma de um progresso insustentável
das nações, logo, fazia-se urgente encerrá-lo (UN, 1994a; 1994b).
A IWHC é uma agência de consultoria internacional, também sediada em Nova Iorque,
EUA; seu trabalho tem a ver com a geração de políticas em temas de saúde e população, tendo
como prioridade a promoção e a proteção dos direitos de mulheres e meninas, e, para tais fins,
angaria recursos de investidores internacionais e presta serviços de amparo técnico-empresarial
a organizações feministas e de mulheres de todo o mundo (PIETILÄ, 2007) – seu histórico de
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Remetendo-se a metodologia empírica de feminismos perspectivistas.
Organização de Mulheres pelo Desenvolvimento e Meio Ambiente (tradução nossa).
129
Aliança Internacional pela Saúde das Mulheres (tradução nossa).
130
Mais informações podem ser encontradas em:<www.wedo.org>. Acesso em: 30 jan. 2017.
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projetos abrange Estados como Argentina, Brasil, Peru, Uruguai, Turquia, Camarões, Nigéria,
Quênia, Bangladesh, Índia e Paquistão131. Em Cairo, 1994, a IWHC detém mérito em
argumentar pelo estado de bem-estar social das pessoas, sobretudo à luz do empowerment de
mulheres, rechaçando políticas públicas nacionais que constrangessem indivíduos/as e
limitassem as taxas de natalidade (SEN; GERMAIN; CHEN, 1994).
Haja vista, conforme defendido em outrora, as conferências das Nações Unidas
refletem, puramente, o jogo de política entre Estados e, naquele momento de Cairo, o governo
estadunidense e suas agências de cooperação internacional ofertavam aos países em vias de
desenvolvimento e subdesenvolvimento, pacotes de medidas e medicamentos para o controle
sustentado de natalidade (STEANS, 2013). Amparando a estratégia de mascarar
discursivamente o aborto como direitos reprodutivos e sexuais, ambas WEDO e IWHC tão
somente lhe serviram como instrumento de coesão argumentativa.
Como tais organismos haviam ganhado prestígio no campo feminista, impor kits de
saúde a países do Sul global havia se reificado e obtido um novo sentido, isto quer dizer que se
considerava como de extrema importância comprá-los, porquanto esse direcionamento havia
sido acordado em centralidade entre os Estados no sistema de governança global da ONU.
O processo político posterior que viria a se desencadear em Pequim, 1995, recebeu
algumas heranças argumentativas e estratégicas de Cairo. Como se sabe, as duas conferências
resultaram em Plataformas de Ação consideradas como parte de uma linguagem feminista, e
todavia, são relevantes mesmo em tempos hodiernos (PIETILÄ, 2007; STEANS, 2013).
Conquanto, reproduziu-se o cenário de haver mulheres em diversidade negociando suas
identidades em dinâmicas de hegemonia e resistência, para que, ao final de tudo, houvesse uma
compreensão coletiva unificada sobre ajuntar forças perante a uma estrutura machista de maior
decisão política e poder, sendo que a efetivação dessa conjuntura exigiu um preço.
4.3 Pequim, 1995
4.3.1 Feminismo internacional em Pequim, 1995
Conforme exposto em seção prévia, as Nações Unidas empregaram conferências
internacionais durante a década de 1990, visando o fomento de pactos de senso global quanto
à compreensão acerca do modelo ideal de desenvolvimento, tomando-se por base uma política
internacional integrada de Estados.
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Assim, tem-se nesse mesmo segmento, a IV Conferência Mundial das Nações Unidas
sobre as Mulheres, realizada entre os dias 04 e 15 de setembro de 1995, cuja lógica em torno
dos processos políticos aludiu ao preceito supracitado. O evento também ficou conhecido como
a Conferência de Pequim, uma vez que leva o nome da capital da República Popular da China
– o local onde formalmente viria a ser sediado.
Referencia-se Pequim, 1995, sempre como a maior entre todas as conferências
(PIETILÄ, 2007; STEANS, 2013); a saber, o número de Estados participantes – 189 em sua
totalidade, no evento oficial – superou o esperado e, inclusive, houve ali o maior fórum de
ONGs, com cerca de 40 mil participantes. Não obstante, seu renomado valor também se deve
à consecução dos empreendimentos políticos formulados, os quais, conforme se argumenta em
documentos oficiais, apontam um resultado exitoso ao trajeto do movimento de mulheres no
sistema-ONU (ONU MULHERES, 1995; PIETILÄ, 2007; STEANS, 2013).
Ademais, superadas também as diversidades de identidade pós o processo político de
Nairóbi, 1985; em Pequim, houve uma ideologia imperante, no sentido de engendrar o pacto
global entre as mulheres, e então, há quem defenda que se insurgiu, pela primeira vez na história
das Nações Unidas, um feminismo internacional (PIETILÄ, 2007; STEANS, 2013).
Tal vertente, defende-se, que parte da ótica de solidariedade internacional entre os
coletivos de mulheres, cujo os aspectos conflitivos entre suas práticas discursivas políticas
desparecem na união feminina (COSTA, 2003132; PIETILÄ, 2007; STEANS, 2013). Aliás,
unem-se também em razão de haver uma estrutura patriarcal mais poderosa em medidas de
poder e soberania em negociação internacional, intentando paralisar o avanço em algumas
temáticas de pertinência social a mulheres (COSTA, 2003; STEANS, 2013).
Como resolutiva, confeccionou-se a Declaração e Plataforma de Ação da IV
Conferência Mundial sobre a Mulher – também nomeada como Plataforma de Ação de Pequim
ou apenas, Plataforma de Pequim (ONU MULHERES, 1995), um documento de caráter
normativo e coercitivo, porém fora de qualquer preceito juridicamente obrigatório aos Estados
acordantes (ONU MULHERES, 1995).
Já em seu prólogo, a Plataforma de Pequim confere uma urgência ao fomentar de um
desenvolvimento substantivo dos direitos humanos das mulheres, os quais deveriam ser
compromisso dos governos, transpassando as formalidades textuais, isto é, efetivamente
manifestado em políticas públicas para seu âmbito doméstico (ONU MULHERES, 1995).
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Ainda, o instrumento evoca, primordialmente, pelo empowerment das mulheres e tem a
ver com um processo – diga-se de passagem, cada vez mais vigente – de transformação da
mulher, a priori, um mero objeto passivo de uma intervenção social da ONU, em agente de
progresso (ONU MULHERES, 1995; PIETILÄ, 2007; STEANS, 2013).
Na Conferência de Pequim, visou-se conferir a condição de agência às mulheres, pois
além do entendimento de que somente elas poderiam delinear os passos de seu desenvolvimento
humano, compreendiam-nas também como parceiras do Estado, seja na propagação de políticas
públicas, bem como consultoras da sociedade civil, levando as demandas sociais aos espaços
democráticos de tomada de decisão e poder (ONU MULHERES, 1995; PIETILÄ, 2007;
STEANS, 2013).
Faz-se fundamental realçar como dita mudança de significados, quanto à categoria de
população-alvo mulher acompanhou bem a nova compreensão de empowerment feminino,
proposta pelo sistema-ONU (BUNCH; FRIED, 1996). A partir de então, reificou-se ainda mais
a responsabilidade da pessoa de se encontrar na situação que esteja – seja positiva ou negativa
– mesmo que a política pública a classifique como meta de intervenção.
Justifica-se tal ideologia por um método de trabalho centrado em liberdades
instrumentais (SEN, 1999) e capacidades racionais de seres humanos. Em realidade, a partir de
1990, as Nações Unidas visaram absorvê-lo e fomentá-lo em sua estrutura organizacional,
evidentemente, adequando-o a outras metodologias próprias do neoliberalismo.
Por essa razão, pode-se afirmar que a equação desenvolvimento, liberdade, capacidade
e seres humanos, apresentou um resultado reificado pela ideologia neoliberal e, sobretudo, de
pertinência ao capitalismo internacional. Aqui, entende-se que os Estados-centrais do sistema,
estrategicamente, quiseram reposicionar sua culpa em imputar contradições, desigualdades e
misérias sob os/as próprios/as indivíduos/as encontrados/as em tais cenários, e compreender o
empoderamento a partir de uma ótica mais racionalizada terminou por convergir em tal
interesse, incluso, todavia opta-se em utilizar esse mesmo significado na contemporaneidade.
Na Plataforma de Pequim, repartiu-se o compromisso formal dos Estados em doze áreas
críticas (ONU MULHERES, 1995). Discursivamente, levam a nomenclatura de objetivos,
porém representam metas a serem atingidas em única observação da eficácia do fomento de
direitos humanos das mulheres. Assim, as políticas públicas estatais deveriam estar vinculadas
aos temas de: feminização da pobreza (1), acesso à educação formal e informal (2), obtenção
de serviços de saúde (3), violência contra as mulheres (4), mulheres vítimas de conflito armado
e desarmado (5), desigualdade socioeconômica (6), assimetria entre os sexos em esferas de
liderança, poder e decisão (7), inexistência de mecanismos nacionais para o progresso feminino
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(8), inadequação quanto à promoção dos direitos humanos das mulheres (9), combate à
estereotipagem da mulher nas mídias sócias (10); mulheres e meio ambiente (11) e violação
dos direitos das meninas (12) (ONU MULHERES, 1995).
Vale-se um lembrete de que os objetivos firmados na Plataforma estariam abertos a
adequações devidamente justificadas de Estados; a normativa quanto a uma desconsideração
total estava resguardada para assuntos previamente sinalizados com uma menção de reserva no
âmbito da conferência oficial (STEANS, 2013). Contudo, havia um imperante quase técnicoempresarial direcionado a se encerrar as metas, levando em conta a obtenção de resultados
quantitativos a qualquer custo – inclusive, menosprezando-se a qualidade.
Nada obstante, reconheça-se que a Plataforma de Pequim se constitua uma pedra angular
do movimento internacional de mulheres.
Um ano seguinte a Cairo, 1994, a WEDO esteve, mais uma vez, à frente das negociações
internacionais, tendo sua liderança no lobby feminista estendida aos espaços oficiais (PIETILÄ,
2007); uma de suas representantes, Bella Abzug, em nome do coletivo de mulheres, enxertou
seu depoimento sobre a Conferência de Pequim, conforme comenta:
Nós não conseguimos tudo o que queremos... Mas, este [documento] é a declaração
mais forte até então, quanto ao consenso sobre a igualdade de mulheres, empowerment
e justiça, produzido pelos governos do mundo. É um olhar sob uma paisagem em
transformação de que o mundo pode ser tanto para as mulheres quanto para os
homens, para essa e futuras gerações133. (WEDO, 1995, p. 4, tradução nossa)

Haja vista, repetiu-se velhas dinâmicas do sistema-ONU, as quais intentaram paralisar
o avanço de temas na governança global dos direitos humanos das mulheres. A saber,
reproduziu-se a aliança conservadora entre a Santa Sé, Estados mulçumanos pertencentes ao
norte da África e Oriente Médio, e países católicos da América Latina (UN, 1995a). Ao iniciar
a conferência oficial, mais de 80% das recomendações angariadas nas consultas locais e nas
Prep-Confs estavam sinalizadas entre colchetes, isto quer dizer, na linguagem técnica das
Nações Unidas que ainda estavam por ser aprovadas (ABRAMOVAY, 1995; PIETILÄ, 2007).
Aparentemente, ao menos em momentos primários, os Estados negociantes estavam
longe de chegar a um consenso – surpreendentemente, tão evocado em documentos oficiais
sobre Pequim. Conquanto, faz-se propenso afirmar que houve uma grande e decisiva mudança,
a qual permitiu a formulação de uma agenda de pacto global encabeçada pelo Ocidente, e em
específico, pelos Estados Unidos (SPIVAK, 1996): a inexistência da União Soviética.

“We did not get everything that we want… But it is the strongest statement of consensus on women’s equality,
empowerment and justice ever produced by the world’s governments. It’s a vision of a transformational picture of
what the world can be for women as well as men, for this and future generations”.
133
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Apesar de tal fato, havia sim bifurcações, observadas, principalmente, em assuntos de
desenvolvimento e subdesenvolvimento, que separavam Estados entre Norte e Sul. Com efeito,
os/as delegados/as de países emergentes tomaram a frente em explicitar as desigualdades que
os/as colocavam em posições de debilidade ao negociar com, especificamente, os Estados
Unidos, com frequência, amparado pelas nações da Europa central (UN, 1995a).
Assertivamente, constitui-se uma conversa de cima para baixo, respectivamente, centro
e periferia, sendo que havia novos modelos de imperialismo e colonialismo em processos
políticos (STEANS, 2013). Mais do que nunca, significava o jogo puro de poder entre os
Estados, com dinâmicas de hegemonia, produção de contra-discurso e resistência em um espaço
tido como democrático.
No entanto, conforme narrativa de Spivak (1996), as conferências da ONU
representavam nada mais que um teatro, a serviço de fixar uma ideia de conflito, porém com
um final feliz, na falaciosa égide de união entre os Estados. Tal argumentação estava a serviço
de fomentar os pactos globais em um palco, onde, teoricamente, se valoriza a democracia e o
intercâmbio pacífico de argumentos (SPIVAK, 1996).
No entanto, acontecia que, na realidade, o Norte engolia o Sul e pouco se costumava
escutar daqueles/as que estavam no outro lado (SPIVAK, 1996). Para o caso da Conferência de
Pequim, tal unidade insurgiu principalmente como reflexo da solidariedade entre mulheres no
fórum das ONGs (MACHADO, 1995; SPIVAK, 1996), a qual, comumente, recorda-se em
memória de haver surgido ali um feminismo internacional.
4.3.2 Huairou, 1995
Os informes acerca de momentos preparatórios para a Conferência de Pequim, parecem
preceder o entendimento de o quanto o evento oficial em 1995 seria repleto de complexidades
e controvérsias, mesmo com um ano inteiro prévio, dedicado a conversas, consultas e formação
de demandas sociais específicas.
Tal argumento, tão somente ampara a compreensão de que haja um fluxo de dinâmicas
entre micro e macroambientes. Por analogia, tem-se as mulheres e, sobretudo, o feminismo
como campo de disputa discursiva e política, que é, na verdade, bastante coeso com o jogo de
poder entre Estados no sistema internacional.
Havia tensões de toda sorte; por exemplo, preocupava-se como o modo de transladar
centenas de mulheres a Pequim, cidade de trabalhoso acesso, principalmente por vias desde
localidades no Ocidente (SAFFIOTI, 1995; VARGAS, 1995) – literalmente, essas se situavam
na outra extremidade do planeta. Ademais, analisando Pequim, via-se também as contradições
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visualizadas no modus operandi do governo chinês, fechado a qualquer tipo de manifestação
feminista e intervenção ocidental (SPIVAK, 1996).
Igualmente, urgia-se em integrar contextos tão diversos, os quais deveriam chegar como
uma frente unida no âmbito da conferência principal. Esse foi o caso das feministas latinoamericanas (SCHUMAHER, 1995; VARGAS, 1995), desde aqui, enfrentando entraves ao criar
uma antologia suficiente sólida e integrada (COSTA; ALVAREZ, 2013) – isto é, apta a
negociar com as práticas discursivas feministas em hegemonia, bem como fomentar coligações
– entre os mais variados cenários do Sul global.
Outrossim, o contexto latino-americano em si externava um desacordo natural e
histórico entre os movimentos sociais de base feminista e o Estado (SAFFIOTI, 1995;
SCHUMAHER, 1995; SOARES, 1995; VARGAS, 1995; ALVAREZ et al., 2003). Ao menos
formalmente no sistema-ONU, esperava-se uma reciprocidade de devolutivas entre os coletivos
de mulheres e os governos nacionais, resumindo-se em um ativismo político mais alinhado ao
aparato estatal, do que de fato se exigia.
Essa conjuntura também era conhecida pelas mulheres chinesas, as quais se deparavam
como uma performance governamental pautada no totalitarismo e constante violação de direitos
humanos (PIETILÄ, 2007). E em panorama geral, havia essa inquietude entre participar na
conferência significando: ser condizente com as ações do Estado chinês (1), ora ir e apoiar o
desenvolvimento de perspectivas sensíveis ao gênero na China (2), ora ainda, simplesmente
boicotar o governo chinês, permanecendo em casa (3) (Ibid.).
Nesse sentido, as conferências preparatórias cumpriram seu papel em engendrar um
espaço mais propício a convergências ideológicas, ou mesmo, aprendizado em meio a
diversidade de um contexto mais solidário e menos competitivo, seja por conta de proximidades
na língua, clima e cultura (VARGAS, 1996). Tal conjuntura veio a dar novos fôlegos à viagem
das mulheres até Pequim.
No Brasil, mobilizou-se uma grande porção de unidades federativas em seminários
acadêmicos de pesquisa e extensão, encontros de ativistas, palestras organizacionais, etc., com
a finalidade de traçar as demandas a serem levadas às Prep-Confs (SAFFIOTI, 1995;
SCHUMAHER, 1995). Sendo de relevância resgatar o quanto a ansiedade de estar em Pequim
impulsionou o fomento de instâncias de discussão, outrora inexistentes, em aparatos municipais
e estaduais brasileiros (SCHUMAHER, 1995).
Dessa maneira, o movimento brasileiro de mulheres realizou uma Conferência Nacional
em junho de 1995, a fim de sistematizar os informes acerca das complexidades de mulheres
posicionadas em diversos – e, com frequência, conflitivos entre si – Brasis (SAFFIOTI, 1995;
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SCHUMAHER, 1995). Em síntese, as demandas brasileiras se centravam em um “cotidiano
marcado pelas desigualdades de classe e pela diversidade – regional, racial, étnica, etária, de
opção sexual, de credo, de inserção política” (SCHUMAHER, 1995, p. 428).
Compreende-se que tais diagnósticos haviam de ser elevados a uma conferência
preparatória geral para a América Latina e o Caribe (SAFFIOTI, 1995; SCHUMAHER, 1995)
– setor agrupado, segundo a terminologia geopolítica própria das Nações Unidas. Contudo, o
coletivo de mulheres latino-americanas e caribenhas se deparava a um grande dilema, a falta de
uma consultora atualizada contextualmente sobre as controvérsias enfrentadas por elas mesmas
em seu fazer diário (SCHUMAHER, 1995; VARGAS, 1996).
Conforme apresentado a priori, a ONU possui um sistema de consultoria, caracterizado
por arbitrariedade, pouca transparência e comprometimento; para Pequim, havia posto à frente
da Coordenação Regional das ONGs das mulheres latino-americanas e caribenhas, alguém
totalmente desarticulada com os movimentos de base (SAFFIOTI, 1995; VARGAS, 1995;
SPIVAK, 1996). Pouco antes do processo preparatório em Costa del Sol, 1995, soube-se que
“uma mulher de negócios conservadora chilena, sem ligação com o movimento feminista, havia
sido designada coordenadora do fórum das ONGs para a América Latina” (ALVAREZ et al.,
2003, p. 553) e o Caribe.
Aceitar dita representação, tão somente significava ser condizente com total
inadequação de discurso corporativista e neoliberal, com a realidade diversa e complexa do
campo discursivo feminista latino-americano e caribenho. Em si, o cenário já vinha
apresentando conflitos entre os feminismos estadistas e independentes, ora também,
institucionalizados ou autônomos (ASTURIAS, 1995; ALVAREZ, 1998b), respectivamente,
com posição aliada ao Estado e aos partidos políticos, e, em afastamento extremo do governo e
apartidarismo, daí vem a sua independência.
Além do mais, se sujeitar a um procedimento autoritário como esse, sem qualquer tipo
de consulta ou transparência, implicava também em consequências substanciais e problemáticas
à ida da sociedade civil de mulheres à Pequim (VARGAS, 1995).
A exemplo, a representante chilena havia instituído um edital de subsídio de
participação ao evento, a ser financiado e, por conseguinte, delineado pela Agência NorteAmericana para o Desenvolvimento Internacional – USAID (ALVAREZ et al., 2003). Havia
uma inquietude generalizada no ativismo feminista de base quanto ao financiamento da USAID,
em decorrência do histórico intervencionista dos Estados Unidos na região latino-americana e
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caribenha (SAFFIOTI, 1995; ALVAREZ et al., 2003), ademais do vínculo de tal organismo
com a CIA estadunidense – Central Intelligence Agency134 (ALVAREZ et al., 2003).
Defronte à impossibilidade de condescender essa controvérsia, iniciou-se um processo
político de rejeição da chilena, tendo se consumado na eleição de Virginia Vargas como a nova
representante – uma socióloga peruana, referência feminista em seu país, e igualmente, em
grande parte da América Latina (ALVAREZ et al., 2003).
Para o caso da América Latina – totalmente distinto do visualizado em outras regiões
geopolíticas (SCHUMAHER, 1995) – as mulheres se recusavam a seguir em negociação nos
eventos sub-regionais, até que houvesse um câmbio na indicação de sua representante regional
(VARGAS, 1995). E por fim, depois de haverem sofrido muita retaliação, manifestada em
mecanismos de apoio financeiro e cooperação internacional, lograram tal êxito já para o
processo preparatório de Mar del Plata (VARGAS, 1995).
Com isso, visualizou-se um alto nível de articulação entre as mulheres latino-americanas
e caribenhas (SCHUMAHER, 1995), porém, de forma alguma, refletiu uma solidariedade
internacional entre elas. A saber, houve muito rechaço de setores sociais, os quais
questionavam a razão em se considerar Virginia Vargas para o cargo, seja pelo seu prestígio
acadêmico, ao invés de outras candidatas mais associadas ao ativismo de rua – assim, alegavam
haver uma hierarquização entre práticas discursivas e políticas (ALVAREZ et al. 2003).
Conforme ela mesma registrou em texto, seu discurso era pragmaticamente contestado
por alguns movimentos de mulheres indígenas da região, as quais nunca se sentiram
representadas em seu processo de indicação e repudiavam essa inquietude, defendo como
reproduzida por Vargas, em encontrar um “mínimo denominador comum” (ALVAREZ et al.,
2003, p. 564) na diversidade de feminismos e coletivos de mulheres (VARGAS, 1995).
Vargas, apesar de vasta experiência em processos políticos da ONU (ALVAREZ et al.,
2003), alegou autocorrigir-se – e também haver sido exortada por amigas feministas – em
momentos em que seu discurso se dirigia à mescla e igualdade de opressões, vivenciadas por
mulheres de distintas identidades políticas (VARGAS, 1995); leia-se essencializá-las. Por
vezes, logrou êxito, a exemplo de haver feito compreensível ao coletivo de mulheres indígenas
o valor da luta da mulher lésbica no movimento feminista (VARGAS, 1995).
Nada obstante, o legado pós-Pequim a marcou, e por haver encabeçado a representação
de mulheres latino-americanas e caribenhas nas Nações Unidas, foi alvo de uma narrativa em
torno da ideia de “Cuidado! O patriarcado agora se veste como mulheres famintas pelo poder”
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(ALVAREZ et al., 2003, p. 557) – frase de um grupo teatral boliviano chamado Mujeres
Creando135, o qual era parte da prática discursiva de um feminismo latino-americano autônomo
e extremamente crítico em relação ao sistema-ONU (ALVAREZ et al., 2003).
Há uma riqueza argumentativa em dito discurso, porquanto faz-se propenso a entender
o patriarcado – sendo também um espelho de capitalismo internacional – como quem,
efetivamente, delineia a governança global dos direitos humanos das mulheres, ademais de
inferir em processos políticos de outras temáticas no sistema-ONU.
No entanto, buscando e sobretudo, inventando as condições mais favoráveis à
manutenção de sua hegemonia, em tal estágio, o patriarcado necessitara de mulheres
reproduzindo relações desiguais de gênero e poder com outras mulheres, aproveitando-se da
desigualdade existente entre elas. Por sua ditas assimetrias, mesmo sofrendo tentativas no
sentido de encerrá-las – via processo de essencialização feminista, se via manifestada nos mais
diversos indicadores como classe, status social, raça, sexualidade, identidade sexual, etnia,
idade, religião e etc.
Chegando em Pequim, seguiu-se com as controvérsias e complexidades. Primeiramente,
o governo chinês exerceu sua soberania ao ponto de transferir o fórum internacional das ONGs
– o espaço formalmente reservado para esses organismos, e também para OIs e para a sociedade
global civil como um todo – para Huairou (PIETILÄ, 2007).
Huariou é um distrito campestre a um pouco mais de uma hora de carro (60 quilômetros)
e ao norte da capital chinesa, lugar de acontecimento da conferência oficial (SAFFIOTI, 1995;
SCHUMAHER, 1995). Justificando-se, a China havia alegado problemas técnicos,
obviamente, no intento de disfarçar uma motivação política. Quando havia falta de organização,
imputava uma indisposição de natureza política, por parte de quem estava participando, seja no
palco principal ou paralelo (PIETILÄ, 2007).
Inicialmente, o side-event da sociedade civil havia sido projetado para decorrer em um
estádio esportivo em uma localidade central em Pequim, o qual se adequava ao parâmetro de
receber mais de 30 mil indivíduos/as, conforme esperado em preparativos (PIETILÄ, 2007).
Em Huairou, o coletivo de mulheres enfrentou escassez no que se refere a um espaço
acomodado para os encontros, e também, falta de transporte público à conferência oficial, sob
a falsa promessa do governo chinês de fazer o possível para solucionar as vicissitudes em tempo
hábil (PIETILÄ, 2007); ademais, deparou-se também com o alagamento de vias de locomoção,
por conta de chuvas torrenciais (Ibid.).
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Diante do cenário de dificuldades imposto pelo Estado chinês, decorreram as críticas do
mundo Ocidental, lideradas pelos movimentos estadunidenses, os quais acusavam a China de
violar os direitos humanos em ambiente doméstico ao impedir o livre e democrático
intercâmbio de saberes internacionais e, por consequência, querer retomar a Guerra Fria, na
ausência da União Soviética (SPIVAK, 1996). Contudo, conforme relato de Spivak (1996),
fazia parte de discursos dos coletivos do Sul global aproximar a égide de exploração e
totalitarismo do governo chinês, da coerção justificada pela hegemonia dos Estados Unidos.
Em ambos extremos, havia pouca ou nenhuma possibilidade de diálogo, tomando-se o lugar
uma posição de “tolerância repreensiva136” (SPIVAK, 1996, p. 2, tradução nossa).
Não obstante, estar no fórum das ONGs representou uma experiência abrangente em
cultura e, potencialmente didática, seja no âmbito de inter-relação entre diferentes conjunturas
de fazer diário, ou mesmo, em aprender como participar em um ambiente formal do sistema
internacional. Conforme narrativa de Maria Schumaher (1995), tinha-se em tal evento um
contexto complexo de diversidade – vários fóruns dentro de um fórum, com diferenças até então
permitidas democraticamente. Ela elenca como exemplo:
[...] o confronto provocado pelas muçulmanas durante uma passeata das lésbicas
frente a questão da liberdade sexual, os protestos e as manifestações de apoio à
presença de Hilary Clinton e, quando na Tenda da América Latina ocorria uma
discussão sobre direitos reprodutivos e sexuais, do lado de fora passava (sic) uma
procissão com a Virgem Maria. Este são belos retratos dos impasses colocados pelo
exercício de democracia versus os limites do respeito pela diversidade.
(SCHUMAHER, 1995, p. 430).

A Tenda da América Latina se converteu em um espaço de encontro de feminismos, e
coletivos de mulheres do Sul Global como um todo, que solicitavam adentrar na tribuna, a fim
de deliberar e intercambiar conhecimentos (SCHUMAHER, 1995); por fim, recebeu o nome de
Tenda Amiga e Tenda da Diversidade (Ibid.). Vargas (1996) descreve em seu texto que:
Chegaram aproximadamente 30 mil mulheres de todas regiões, raças, etnias, idades e
condições, estabelecendo contatos, intercâmbios, empatias, solidariedades, novas
articulações e também vivendo, em um microcosmo, os conflitos próprios da atual
etapa da humanidade: o problema do Tibete; as mulheres do Saara ex-espanhol versus
as marroquinas; as israelitas versus as palestinas; as islâmicas fundamentalistas, em
aliança com as católicas fundamentalistas, versus todas as outras, [...] a hegemonia do
idioma inglês e da região da Europa e América do Norte137. (VARGAS, 1996, p. 51,
tradução nossa)
“... repressive tolerance”.
“Llegaron cerca de 30,000 mujeres de todas las regiones, razas, etnias, edades y condiciones, estableciendo
contactos, intercambios, simpatías, solidaridades, nuevas articulaciones y también viviendo, en un microcosmos,
los conflictos propios de la etapa actual de la humanidad: el problema del Tíbet; las mujeres del Sahara exespañol frente a las marroquíes; las israelíes frente a las palestinas; las fundamentalistas islámicas, en alianza
con las fundamentalistas católicas, frente a todas las demás... el hegemonismo del idioma inglés y de la región de
Europa y Norteamérica”.
136
137
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Logo, entendeu-se cada mulher ali como um produto de seu entorno nacional
(VARGAS, 1996), isto é, uma porção micro de seu Estado, a qual ainda que atuasse de forma
desacordante à sua delegação oficial em alguns momentos, estaria predisposta a simular os
mesmos jogos de poder, visualizados na macroestrutura. Aliás, “boa parte das feministas pratica
mais a sociabilidade competitiva que a solidária” (SAFFIOTI, 1995, p. 200); então, ao observar
o fórum paralelo das ONGs, reifica-se a constatação supracitada, e pode-se inferir uma
conjuntura de inter-relação, marcada pela retomada de diferenças e essencialização, produção
de discurso e contradiscurso, nessa mesma ordem, resistência e hegemonia.
DAWN e Isis International138 foram fundamentais em sistematizar as falas dos coletivos
de mulheres do Sul (UN, 1995b; PIETILÄ, 2007), denotando a questão de desigualdades,
todavia evidentes, as quais separavam e impossibilitavam mulheres de negociar em igualdade,
porquanto elas priorizavam objetivos difusos entre si. Indicadores como raça, etnia e status
socioeconômico foram evocados, com a finalidade de explicitar identidades políticas femininas
e a importância em debatê-las no âmbito do evento (RIBEIRO, 1995; UN, 1995b).
Houve também um argumento quanto à capacidade de autonomia do movimento de
mulheres em delinear objetivos próprios, sem qualquer vínculo com mecanismos institucionais
e formais (ALVAREZ et al., 2003). Haja vista, uma vez que o momento pontual de formulação
de processos políticos se encerraria com a conferência, seria da competência dos coletivos
continuar pressionando os governos através do lobby feminista, e dar seguimento à promoção
dos direitos aclamados nos documentos e relatórios oficiais (ALVAREZ et al., 2003).
Ademais, tal raciocínio entorno de serem autônomas correlacionava a perversidade às
medidas de cooperação financeira internacional (ALVAREZ et al., 2003) que, no sistemaONU, se resumiam em ter países do Norte abraçando Estados do Sul, comprometendo-se
politicamente e, até mesmo, controlando a confecção de agendas feministas, transpassando
valores da soberania estatal (SPIVAK, 1996).
As mulheres do Sul seguiram em discursos de resistência, houve narrativas relevantes
sobre o impacto negativo de programas de reformas estruturais, formulados no sistema
internacional no sentido Norte-Sul, os quais recaíam, primeiramente, sob a mulher periférica,
agravando sua situação de mazela socioeconômica e, por conseguinte, o fenômeno de
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Uma organização internacional feminista, pautada na cooperação Sul-Sul, tendo como objetivos a promoção
das vozes das mulheres, fortalecimento de pesquisas feministas e estabelecimento de diálogo Norte-Sul. Leva o
nome da deusa-mãe da mitologia egípcia, a qual simboliza a criatividade, o conhecimento e o poder das mulheres.
Possui três escritórios independentes em Manila (Filipinas), Kampala (Uganda) e Chile (Santiago) e site próprio
para mais informações:<www.isiswomen.org>. Acesso em: 30 jan. 2017.
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feminização da pobreza (SCHUMAHER, 1995; SPIVAK, 1996). Outrossim, elas tocaram em
pontos de muita polêmica, a exemplo da intensificação de programas de armamento nuclear de
Estados desenvolvidos, que se executava ao sucateio de unidades familiares e demais meios de
produção em localidades periféricas – diga-se de passagem, exploração justificada
contratualmente, dado o regulamento de leis trabalhistas (SCHUMAHER, 1995).
Enfim, suas práticas discursivas feministas, ainda que conflitivas entre si, convergiam
em fomentar “o tema da justiça econômica, os modelos de desenvolvimento, e os recursos e
mecanismos necessários a sua implementação” (SCHUMAHER, 1995, p. 432). Entretanto,
foram colocadas em seus devidos lugares, através do argumento de que haviam sido
requisitadas para negociar uma agenda de gênero (SAFFIOTI, 1995; SCHUMAHER, 1995).
Evocar tais assuntos fugia do propósito ideológico do evento e – até mesmo – já figuravam
pautas de discussão em outras conferências da ONU (SCHUMAHER, 1995).
Dito discurso proveio de algumas representações femininas pertencentes ao Estados
Unidos, as quais, sistematicamente, recebiam o amparo de coletivo de mulheres da Europa
central (SCHUMAHER, 1995) e performativamente, consideravam tais observações como um
ataque pessoal – o que remete à ideia de teatro de Spivak (1996). Dessa forma, empregou-se
um sermão pós-moderno e ocidentalizado de unificação das mulheres acima de qualquer
diferença, diluindo-se as identidades políticas que, por mais relevantes que fossem, unicamente
serviam para separá-las e enfraquecê-las politicamente (STEANS, 2013).
Se era um interesse constituir pactos internacionais, segundo as narrativas do momento
(VARGAS, 1995; SAFFIOTI, 1995; SPIVAK, 1996; STEANS, 2013), isso nunca permaneceu
clarividente às mulheres do Sul, nem sequer os custos de tal estratégia – faltava um consenso
mínimo. Havia sim, intento em discipliná-las e repreendê-las e uma pressão maior sobre elas,
em decorrência do que se passava na conferência oficial (SCHUMAHER, 1995). Além dos
processos políticos das Prep-Confs estarem em aberto, todavia, em Pequim (ABRAMOVAY,
1995), temas como direitos sexuais e reprodutivos, racismo, herança igualitária e sexualidade,
exacerbavam a faceta conservadora e irredutível de Estados, principalmente, aqueles aliançados
à Santa Sé (SCHUMAHER, 1995; UN, 1995a; STEANS, 2013).
A sexualidade, para além da heteronormatividade, simplesmente desaparece nos
registros dos embates – era um tema por si somente, já rechaçado pelo conservadorismo, dentro
do próprio feminismo (STEANS, 2013). Deu-se lugar a um sentimento de apreço pelo
conquistado em conferências anteriores, sobretudo em referência ao êxito nos processos
políticos da ECO-92 e Cairo, 1994 (SAFFIOTI, 1995; SCHUMAHER, 1995; SOARES, 1995;
SPIVAK, 1996). Ou seja, estava fora de cogitação chegar em Pequim e retroceder.
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Em contraposição, teve-se o lobby feminista em pressão unificada às delegações oficiais
dos Estados, porque o que havia de ser feito em seu alcance como sociedade civil global se
encerrara já nos momentos preparatórios (PIETILÄ, 2007). Nesse sentido, fazia-se necessário
recorrer a uma unidade, ainda que passageira, para remediar um retrocesso nas negociações.
Tomando-se por base esse contexto complexo e controverso, pode-se afirmar a origem
da ideia de feminismo internacional e solidariedade entre as mulheres, tão fundamentais para
fixar Pequim, como a maior conferência entre todas.
Por um lado, optou-se por engendrar uma identidade homogênea e estratégica como
vanguarda política (MAIGUASHCA, 2005), com a finalidade de contrapor o patriarcado e o
conservadorismo de alguns Estados e, inclusive, de aspectos naturais à estrutura de instituições
internacionais. Por seguimento, desprezou-se as identidades políticas – e a sua abundância de
diversidades – para o fomento de tal política de identidade unificada.
Por sua vez, a solidariedade internacional construída historicamente no sistema das
Nações Unidas, tinha mais a ver com um mito de haver uma única opressão e maior grandeza
social, elencando todas as mulheres em uma só experiência, embasada na discriminação de
sexo e gênero (SIMMONS, 1997). Em realidade, havia uma predisposição em priorizar uma
opressão, visualizada em um locus específico e binário (referindo-se à dialética no sistema
homem-mulher), a qual se concedia o status de categoria geral de análise e aplicação.
Em contrapartida, negociar pospondo diferenças como se sucedeu, resultou em dar às
mulheres um espaço dentro de uma estrutura patriarcal, mantida pelos seus próprios paradigmas
e interesses, ao invés de confrontá-la diretamente e transformá-la (JACKSON; PEARSON,
1998; CORNWALL, 2003). Ademais, conforme discurso de Spivak, assim como costuma se
referir às conferências da ONU de um modo geral e, apesar de reconhecer pontos positivos
nelas, tais momentos são um desperdício elevado de recursos financeiros e humanos,
envolvendo meses a anos de preparação, para o fomento de documentos de capacidade apenas
coercitiva (SHARPE; SPIVAK, 2003). Por fim, percebe-se o quanto “a euforia pertence ao
ocasional, em vez de às consequências em longo prazo” (Ibid., p. 614).
Finalmente, teve-se uma Plataforma enfocada em promover um texto gramaticalmente
condizente a uma prática discursiva feminista – sem dúvida, um êxito à trajetória do movimento
no sistema internacional. Entretanto, percebeu-se uma inexistência em se debater as medidas
direcionadas a executar as transformações no marco de tal documento (VARGAS, 1996;
ALVAREZ et al., 2003), seja em etapas preparativas, conclusivas e posteriores.
Em realidade, a Conferência de Pequim transcende o valor de seu legado à medida em
que se propõe um aprofundamento maior em complexidades e controvérsias características de
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seu processo político, observando-se também a herança de um processo histórico maior,
naturalmente contraditório. Logo, revela-se um cenário internacional de hegemonia e
resistência, em um fluxo de dinâmicas entre micro e macroestruturas, espaços oficiais e
paralelos, e sobretudo, entre Estados e entre as próprias mulheres e seus feminismos.
4.3.3 Pequim +5, +10, +15 e +20
As Nações Unidas haviam projetado a Plataforma de Ação de Pequim com um escopo
para os seguintes vinte anos, pós o ano da conferência oficial em 1995.
Assim, representava-se um compromisso formal dos Estados assinantes do documento,
em implementar políticas, visando a concretização das metas ao decorrer de duas décadas
(PIETILÄ, 2007). Por sua vez, competia às agências especializadas da ONU, OIs e ONGs –
estas últimas organizações, previamente selecionadas por delegações oficiais – um amparo à
atuação estatal, compreendendo a fiscalização de boas práticas de fomento dos direitos
humanos das mulheres e, sobretudo, nos quesitos de gender mainstreaming139 e women’s
advocacy140 (PIETILÄ, 2007; STEANS, 2013).
As terminologias acima mencionadas, sem uma versão vigente para o português
brasileiro, fazem parte da linguagem da Plataforma de Pequim (ONU MULHERES, 1995).
Conforme entendimento das Nações Unidas, crê-se que gender mainstreaming tem a ver com
posicionar homens e mulheres em qualquer planejamento de ação política – empreendimentos
domésticos, projetos sociais, normativas, leis, etc., visando lograr a equidade de gênero
(PIETILÄ, 2007). Aborda-se de forma tênue a disparidade na inter-relação entre o homem e a
mulher – a desigualdade entre mulheres é inexistente em tal metodologia – e muito menor ainda
é o debate quanto a combater o patriarcado, porquanto centra-se no marco individual, aliás, na
indivídua propriamente dita, quase como se mulher fosse uma outra palavra para gênero.
O lobby feminista da sociedade civil global, praticado nas conferências de 1975 a 1995,
se sofisticou na égide do verbete women’s advocacy, um entendimento em torno da
institucionalização ou, ao menos uma atuação mais próxima dos Estados e das agências da
ONU, por parte de ONGs e movimentos sociais de mulheres (PIETILÄ, 2007); assim, deveriam
continuar a pressioná-los, porém mais formalmente, por assim dizer, isto é, com pesquisas,
relatórios, informes, monitoramento técnico-empresarial, etc.
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Poderia ser versado em português como focalizar-se no gênero.
Como a ONU se refere ao lobby institucionalizado em prol das mulheres.
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A exemplo dessa fiscalização formal, tem-se avaliação quinquenal do processo político
de Pequim, sediada na sede da ONU em Nova Iorque e, por vezes, ocorrida em paralelo às
reuniões anuais da CSW. Esses eventos levaram a nomenclatura de Pequim +5, +10, +15 e +20.
Em 2015, a CSW em sua 59ª reunião produziu uma investigação acerca da igualdade de
gênero em 167 países, em comemoração dos 20 anos da Plataforma de Pequim. O relatório final
emitiu o parecer de “que, no ritmo atual, serão necessários 81 anos para se alcançar a paridade
de gênero na economia e 50 anos para a igualdade na representação parlamentar” (ONU
MULHERES, 2015, sem paginação). Para a diretora executiva da ONU Mulheres, Phumzile
Mlambo-Ngcuka, a efetividade é mínima em se transpor os conteúdos prescritos nesses
documentos formais para o ambiente prático, “um fracasso coletivo de liderança nos progressos
para as mulheres, [...] os líderes com poder para fazer essas ações falharam com mulheres e
meninas” (ONU MULHERES, 2015, sem paginação).
4.4 Processos políticos contemporâneos
4.4.1 ONU Mulheres
De volta à Conferência da Cidade do México em 1975, destacou-se entre os resultados
de processos políticos ali acertados, a inciativa em se criar o Fundo Voluntário da Década da
ONU para as Mulheres (PIETILÄ, 2007). Desde então, funcionou como um modelo de
financiamento internacional, objetivado para amparar mulheres pobres em localidades
emergentes e subdesenvolvidas, no que se refere a auxiliá-las na implementação das medidas,
por sua vez, projetadas em Planos de Ações das conferências mundiais (PIETILÄ, 2007).
Finalizando-se a década da ONU e mulheres em 1985, avaliou-se proeminente ampliar
o mandato do fundo, em decorrência do histórico exitoso de contribuição financeira de Estados,
para o subsídio de projetos de cunho filantrópico (PIETILÄ, 2007). A exemplo, pode-se
mencionar o recolhimento de 1 milhão de dólares que resultou na constituição do Instituto
Internacional de Pesquisas e Capacitação para o Progresso da Mulher, INSTRAW, um
organismo vinculado às Nações Unidas, especializado em produção científica em tema de
gênero e estudo sobre as mulheres (PIETILÄ, 2007).
Logo, interessava-se converter a ideia de um fundo voluntário em uma instância
permanente do sistema-ONU. Assim, em uma resolutiva da Assembleia Geral em 1985,
engendrou-se, à luz das experiências da década prévia, o Fundo de Desenvolvimento das
Nações Unidas para a Mulher, Unifem, cuja atuação se via interligada, e ao mesmo, autônoma
às diretrizes do PNUD (PIETILÄ, 2007).
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Conferia-se à estrutura organizacional da Unifem quatro áreas estratégicas: feminização
da pobreza (1), violência contra as mulheres (2), saúde, mulheres e meninas (3) e igualdade de
gênero (4). A ONU as instrumentalizava em editais de subvenção financeira, permitidos serem
acessados por ONGs, associações e movimentos sociais (PIETILÄ, 2007).
Em tal marco, apesar de ter havido a oferta de uma capacitação técnica e formal, lançarse ao edital implicava em passar por um processo altamente disfuncional em terminologias
burocráticas, ademais de marcado por arbitrariedades. Lendo-se os requisitos, já se fazia
possível entender qual era o entendimento da ONU sobre o gênero e a categoria de análise
mulher, por vezes, conflitantes com práticas discursivas feministas e, aliás, feminismo deveria
ser travestido discursivamente de movimento/rede/coletivo de mulheres.
O preenchimento quase infinito de tabelas de custo-serviço, consultoria, produção de
evento, reuniões, viagens, capacitações, oficinas, etc., era recompensado pelo acesso
descomplicado ao recurso financeiro. Entretanto, a lógica para tê-lo se centrava
substancialmente em demonstrar números em informes técnico-científicos semestrais, dada a
duração do projeto submetido – havendo-se a possibilidade de renovo, quase como se
passassem os projetos por um exame de custo-benefício do setor produtivo de uma empresa141.
Em 2010, devido a reformas estruturais das Nações Unidas, pós-crise econômica
internacional de 2008-2009, instituiu-se a ONU Mulheres, também nomeada como a Entidade
das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres.
Como resultado, a ONU Mulheres abarcou as competências da Unifem. E ademais,
descrito com um grande merge, esse organismo passou também a delinear trabalhos do
INSTRAW, da Divisão para o Avanço das Mulheres, DAW, e do Escritório de Assessoria
Especial para Questões de Gênero e Promoção da Mulher, OSAGI – essas últimas instâncias,
anteriormente autônomas em temáticas de mulheres e gênero na ONU (UN WOMEN, 2010).
Oficialmente, começando seus empreendimentos em 2011, concedeu-se à ONU
Mulheres cinco áreas estratégicas de atuação, até mesmo em ressonância à faceta da governança
global dos direitos humanos das mulheres daquela época. A saber, bipartiu-se sua visão em
temáticas de: liderança e participação política (1), violência contra mulheres e meninas (2),
mulheres em processos de paz e segurança (3), empoderamento econômico feminino (4), e
gender mainstreaming (5) (UN WOMEN, 2010) – destacando-se a permanência e ampliação
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Tais observações compõem minha experiência enquanto graduando, época em que tive a oportunidade de
trabalhar junto a Aniram Lins Cavalcante, ex-Assessora Regional da ONU Mulheres para América Latina e Caribe
e consultora na Rede de Mulheres Pescadoras e Marisqueiras de Comunidades Extrativistas do Sul da Bahia,
projeto financiado pela Unifem. Descrevo mais sobre o nosso trabalho em Carmo et al. (2016).
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do conceito de violência e aparente integração de pobreza, saúde e igualdade em demais pontos
anteriormente mencionados (Ibid.).
Em conjuntura contemporânea, a ONU Mulheres promove um feminismo institucional
típico das Nações Unidas, também apelidado como feminismo branco, através da égide de
influenciadoras digitais, formalmente, suas embaixadoras, a exemplo da atriz britânica Emma
Watson e da jovem ativista paquistanesa Malala Yosafzai. Aqui, propaga-se muito uma
exigência de educação formal para mulheres e meninas, como o alicerce do empowerment
feminino, mensurado em termos de liberdade e capacidade/autonomia econômica.
Ademais, há o #HeForShe, movimento ElesPorElas de Solidariedade da ONU
Mulheres pela Igualdade de Gênero, que possui como objetivo inserir homens e meninos em
espaços de participação democrática e formulação de direitos humanos das mulheres, a fim de
transformá-los também em agentes de contribuição em câmbios civilizatórios sensíveis às
questões de sexo e gênero.
Observa-se em tal inciativa um importante processo de aprendizagem, tomando-se a
premissa de haver homens e meninos escutando as experiências de vida de mulheres e meninas.
Porém, tem-se a controvérsia de já haver uma predominância histórica do signo masculino no
ambiente político-público-internacional e, por conseguinte, em qualquer mecanismo de
governança global, bem como no sistema interestatal como um todo.
A ONU Mulheres possui um escritório específico para Estados e comunidades
regionais, e segue em apoio às reuniões anuais da CSW, as quais se converteram em relevantes
processos políticos para o movimento de mulheres na contemporaneidade142. Não obstante,
atualmente, pode-se afirmar que haja um imperativo de maior grandeza no sistema, cuja ótica
se estende por leis corporativistas de eficácia – enfoque no quantitativo, em elevado número
de resultados – convertendo agendas de direitos em alcance de metas.
4.4.2 As agendas de objetivos
Em momentos finais do século XX, a ONU passou a engendrar uma governança global
de temáticas humanitárias, enfocada em fomentar os Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio, ODM, em realidade, estabelecidos como metas a serem atingidas pelos Estados, no
período de 2000-2015 (UN, 2000). Em si, discursivamente, constituiu-se uma sistematização
de pactos internacionais, firmados nas Conferências das Nações Unidas para a década de 1990,
agora, acompanhados pela mensuração anual, tomando-se por base indicadores quantitativos.
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Mais informações sobre a ONU Mulheres em site próprio:<www.unwomen.org>. Acesso em: 20 jan. 2017.
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Os ODM incluem oito vias de estratégia:
Redução da pobreza, atingir o ensino básico universal, igualdade entre os sexos e a
autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade na infância, melhorar a saúde
materna, combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças, garantir a
sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o
desenvolvimento. (PNUD, 2015a, sem paginação, grifo do autor)

Então, faz-se propenso a problematizar que houvera uma redução de Pequim, 1995,
aliás, de sua Plataforma de Ação, em duas metas explicitamente direcionadas à causa das
mulheres: o ODM 3, igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, e o ODM 5, melhorar
a saúde materna. Por outro lado, tais normativas figuraram em difusão com outros ODMs,
divergindo do propósito primário de se fomentar um espaço às mulheres no sistema
internacional, com a finalidade de conceder-lhes um realce ao seu cenário específico de vida.
Seguindo-se no retrospecto, em 2016, na 60ª reunião da CSW, o conservadorismo dos
líderes mundiais parece haver sido retomado de uma maneira mais sólida e houve uma série de
retrocessos nos compromissos para o alcance da igualdade de gênero (FORD, 2016). Ficou-se
aquém de se cumprir conforme o acordado no marco dos ODM, os quais findaram em 2015; e
a ótica de metas, sem haver ao menos um debate substancial, havia sido reificada nos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável, ODS, na agenda vigente para 2030 (FORD, 2016).
Referenciando-se às resoluções da Conferência das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, os ODS se esquematizaram à luz de uma metodologia
técnico-estratégica de cinco Ps do desenvolvimento sustentável: “pessoas, prosperidade, paz,
parcerias e planeta” (PNUD, 2015b, sem paginação). Diga-se de passagem, um método quase
em alegoria aos quatro Ps do marketing: produto, preço, praça e promoção, muito característico
do planejamento estratégico empresarial.
E, por fim, entre o fomento de 17 novas metas – em sua maioria, concedendo uma
prioridade à sustentabilidade de recursos naturais – explicitamente, elenca-se mulheres e
meninas apenas no ODS 5, entendido como “alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas
as mulheres e meninas” (PNUD, 2015b, sem paginação). Em 2016, tanto ONU Mulheres como
CSW trabalharam na promoção de tal objetivo.
Outrossim, os informes da CSW/60 revelam a força de processos construídos
historicamente, em específico, no que diz respeito à manutenção de controvérsias em torno de
hegemonia e resistência, as quais ganharam novas roupagens, como observado na transmutação
de agenda de ODM (2000-2015) em ODS (2015-2030).
A saber, também Estados como Rússia, Polônia, Hungria e o bloco africano, amparados
pela Santa Sé, estiveram indispostos a negociar temas como direitos reprodutivos e sexuais
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(FORD, 2016). Logo, gerou-se rupturas na cooperação financeira, para a implementação de
projetos humanitários às mulheres por blocos econômicos, a exemplo dos membros da União
Europeia que negociaram separadamente ao invés de negociarem como um grupo (FORD,
2016).
Apesar de haver uma paridade entre o Norte e o Sul Global, no que se refere ao número
de mulheres participantes, eventos para discutir a especificidade de assuntos pertinentes a
mulheres negras, indígenas, lésbicas e trans ocorreram em paralelo à reunião principal da
CSW/60 (LETRA, 2016). Isto é, deu-se uma nova roupagem aos velhos paradigmas,
visualizados na história do sistema da Liga das Nações e da própria ONU.
De tal sorte, possibilitou-se a manutenção das desigualdades estruturais. Só que agora,
um tipo diferente de mulher havia sido cerceado a um locus específico e paralelo, afora do
palco principal, onde comumente intentam silenciá-la.
Todavia, nota-se que houve uma tentativa fundamentada em um argumento quimérico
de que os obstáculos vivenciados por mulheres estariam enraizados em aspectos culturais, ou
seja, práticas exóticas à lógica Ocidental centrada em valores humanitários, individuais e
libertários. Muito embora, pouco enfoque se preste à estrutura imperante nos quadros sociais,
a qual considero ser o real problema aqui: a ótica capitalista, patriarcal e neoliberal dominante.
4.5 Síntese
No terceiro capítulo desta dissertação, continuou-se a observar, embora mais
detalhadamente, o intento da Organização das Nações Unidas em oferecer um ambiente de
especificidade às mulheres no sistema de Estados, através do fomento de Conferências
Mundiais. Promoveu-se a celebração de tal empreendimento político na Cidade do México em
1975, em Copenhague em 1980, em Nairóbi em 1985, e finalmente, em Pequim em 1995 –
sendo essa última classificada com maior grandeza, se comparada às demais.
Desde o início, pôde-se observar uma conjuntura caracterizada por complexidades e
controvérsias em narrativas em torno de experimentos nas conferências. A saber, tinha-se um
protocolo organizacional que demarcava um espaço para Estado, em paralelo a um ambiente
mais fluído, reservado à sociedade civil global – compreendendo-se a existência de ONGs, OIs,
empresas, movimentos sociais de mulheres e feminismos.
Depois de um período de preparação, de reconhecida substância científica ao se analisar
a conferência oficial, Estados e sociedade civil global adentravam ao palco de negociação.
Regia-se dita inter-relação em um locus de participação democrática, tomada de decisão e
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exercício de poder, mediado pelas Nações Unidas e, em síntese, resultante em desdobramentos
políticos na governança global dos direitos humanos das mulheres.
Realça-se a conferência de Nairóbi, em 1985, como um relevante momento de
bifurcação entre práticas discursivas feministas, bem como coletivos de mulheres, pertencentes
ao Ocidente e Não-Ocidente e, igualmente, ao Norte e Sul global. Em contrapartida, conforme
um pré-requisito à manutenção de uma hegemonia estrutural, tendo-se em vista ainda processos
construídos historicamente, intentou-se encerrar as divergências, através de uma argumentação
em torno da solidariedade entre todas as mulheres, a qual ficou referenciada na insurgência de
um feminismo internacional em Pequim, 1995.
Nesse sentido, decorreu-se a controvérsia em fomentar a ideia de unificação estratégica,
fixada em argumentos de solidariedade e feminismo internacional, porém, embasada em
reproduzir relações de gênero e poder entre as próprias mulheres. Apesar de haver um cenário
de divergências generalizadas, levando-se em consideração a resistência dos feminismos de
Terceiro Mundo e o conservadorismo de Estados, ao final dos processos políticos, sobrepôs-se
uma prática discursiva feminista de cunho liberal.
Contudo, pode-se inferir que tal imposição foi possibilitada por conta de uma conivência
do patriarcado intrínseco do sistema internacional – capitalista e neoliberal – que houve nas
conferências um feminismo liberal convergente às suas próprias leis de movimento, naquele
período, fundamental para seu projeto de manutenção hegemônica e perpetuação global. Ainda,
esse feminismo esteve amparado por uma lógica de discurso pós-moderno de dissolução da
identidade política das mulheres, levando-as a negociar em uma ótica de menosprezo às
diferenças e, sobretudo, visando o alcance de um mínimo denominador comum.
Em síntese, utilizando-se do maquinário ideológico de um grupo identitário de
mulheres, respaldando-se inclusive em suas práticas discursivas feministas, logrou-se dito êxito
controverso ao executar essa medida. Por fim, terminou-se por conferir ao capitalismo, ao
neoliberalismo e, principalmente ao patriarcado, melhores bases para desenvolver-se e
perpetuar-se internacionalmente em direção à política contemporânea.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de postulada com a nomenclatura característica de normas acadêmicas, assim
como o apartado introdutório autointitulado com meu próprio nome, igualmente, parte deste
segmento conclusivo gira em torno de alguns processos individuais, isto é, em entender como
experiências pessoais inferiram em e, sobretudo, enviesaram o objeto de pesquisa e a
argumentação no marco deste trabalho. Retomo tal raciocínio de, por uma vez, considerar
relevante e adequado a uma metodologia feminista, com a finalidade de transcender a
necessidade científica ocidental de enxertar uma verdade empírica, neutra e incontestável.
A priori, compreendia-se como um objetivo ao confeccionar esta dissertação propor
uma nova perspectiva sob a análise de processos políticos de formulação de direitos humanos,
parte de um sistema de governança global de mulheres – quer dizer, suas temáticas, seu direito
– e feminismos. Justificava-se tal pretensão por uma visão enviesada da produção do
conhecimento em Relações Internacionais, a qual terminaria por simplesmente reproduzir uma
história de vencedores.
Não obstante, percebi que Pequim (1995) havia sido contada como uma história das
vencedoras, tomando-se por base a abundância de leituras que reificam a ideia de triunfo na
conferência, materializada em imagens de uma solidariedade entre mulheres, assim como de
um feminismo internacional, inédito e coeso politicamente. Todavia, está fora de minha análise
um menosprezo pelo que representou o evento naquele período, já que, contemporaneamente,
ainda pode-se observar seu legado traduzido na Plataforma de Ação.
Em outras palavras, reconheço sua relevância, entretanto, um pacto jamais poderia ser
efetivado sem custos – ao menos pendendo mais a um lado da mesa – e, sobretudo, sem a
tentativa de um eu insistente em acobertar as pretensões do outro. Aprendi essa faceta em
oficinas de coaching e international trade, bem como em disciplinas obrigatórias de técnicas e
teorias de negociações internacionais, frequentadas por mim na graduação.
Negociar, evocado em diversas partes anteriores em minha escrita, significa permitir-se
adentrar a um jogo de poder e tomada de decisão, havendo uma extremidade em direção a convencer a outra, e vice-versa, a firmar um compromisso maquilado como de benefício mútuo a
ambas partes negociantes. Perceba-se que há um vencer no ato de convencimento,
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relacionando-se à compreensão complexa e controversa de ganhos relativos em um ambiente
de negociação e, no final das contas, à existência de um/a único/a vencedor/a.
Por sua vez, pode-se coadunar vencer com o entendimento de haver tido a capacidade
de delinear um processo, tal é o exemplo de Estados vencedores em guerras mundiais ao
engendrarem a história das RIs com base em sua própria visão, ou seja, maquinando-a a seu bel
prazer. Outrossim, sabe-se que, em tal processo, houve tentativas de resistências, porém
enunciá-las se constitui em um exercício penoso, porquanto foram eclipsadas historicamente
pela perspectiva de quem venceu.
Aqui, entende-se a história como um processo socialmente construído e, ademais,
estrategicamente fixado em consciências coletivas no decorrer do tempo subsequente, o que
estaria propenso a convergir ao fomento e à manutenção de um projeto de hegemonia. Intentei
perseguir tais preceitos ao investigar a governança global dos direitos humanos das mulheres,
quer dizer, quem ou o que esteve delineando-a – o que compunha meu objetivo de pesquisa.
Para tanto, retrocedi a processos anteriores à Conferência de Pequim e procurei conhecer e
transcender a ótica das vencedoras, ou melhor, de quem esteve na extremidade vencedora.
Faz-se mister ressaltar que, ao tentar-se desmitificar um feito, em contrapartida, pode
resultar em estar submetido/a ao constrangimento de uma hegemonia.
A saber, há um argumento recorrente na historiografia do movimento de mulheres
quanto a uma política de representatividade. Resumidamente, baseia-se na defesa de que se
falta uma agenda de especificidade a um grupo identitário no feminismo em momentos
passados de sua história, com certeza, justifica-se por esse mesmo coletivo desassistido haver
elegido boicotar o segmento ou ainda, sua presença ali haver sido inexistente.
Por outro lado, pouco se atém ao processo histórico de silenciamento de vozes e
identidades marginalizadas e, sobretudo, a necessidade observada de se construir mitos para o
amparo da fundação de uma genealogia oficial e hegemônica, tendo-se por base também
acontecimentos solidificados historicamente. Por essa razão, ainda que detenha uma
contribuição mínima (dentro de um grande projeto político de antologias feministas), busquei
converter essa dissertação em um espaço de enunciação a epistemologias, experiências e
narrativas de autoras periféricas, se posicionadas diante daquelas que ocupam centralidade no
campo feminista contemporâneo.
De tal sorte, ao fazê-lo, me propus a ratificar meu compromisso enquanto investigador
e feminista, e, efetivamente, meu intento de resgatar práticas discursivas feministas e
marginais. Não obstante, depois de releituras, percebi o quanto a hegemonia existe, e por vezes
me interpela em minha investigação e prática discursiva feminista.
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No primeiro capítulo, objetivei investigar o feminismo em perspectiva histórica. Aqui,
fugi da ideia simplista e problemática – porém muito penosa de abandonar – de categorizar o
feminismo como outra palavra para igualdade.
De outro modo, a definição proposta aqui, refletiu a complexidade de se entender o
feminismo na América Latina, ficando compreendido tal vocábulo como um campo de
ação/atuação política de práticas discursivas, envolvendo uma gama diversa de agentes,
contextos e perspectivas, em inter-relações de hegemonia, resistência e marginalização.
Precisou-se definir também o gênero como categoria de análise, e assim, tomou-se como
referencial teórico a produção acadêmica sobre a realidade enfrentada por mulheres brasileiras,
abrindo-se a atenção da pesquisa para outros indicadores relevantes, como violência, sexismo
e patriarcado – aliás, os reais problemas a serem enfrentados, já que o gênero se vê interpelado
pela existência deles na estrutura social.
Seguindo-se, apresentei um repasso histórico oficial do movimento feminista, dividido
em Primeira, Segunda e Terceira Onda do Feminismo. Concluí-o com um sentimento de
limitação, porquanto me faltavam referências para discutir a historiografia do movimento de
mulheres fugindo-se do convencional; ou seja, teria preferido discutir começando pelo
womanism de mulheres negras do Sul dos Estados Unidos, ou pelo buen vivir político (sumak
kawsay em quíchua) de mulheres indígenas equatorianas, ou ainda, pela história de resistência
das escravas brasileiras.
Sem mais, decidi reproduzir o que valida a produção de conhecimento no meio
acadêmico, ainda que inserindo timidamente a existência de mulheres com identidade
marginalizada por dita historiografia, a exemplo da mulher negra e obreira, invisíveis nos
primeiros momentos do feminismo. Para a análise histórica oficial, utilizei mais a retrospectiva
de um trabalho produzido por feministas chilenas, as quais traficaram conceitos de um grupo
de pesquisa feminista de renome na academia espanhola, bem como na América Hispânica.
No início, a Primeira Onda descreveu o ativismo de um feminismo reivindicativo no
Século das Luzes em países da Europa central, o qual havia acompanhado a transposição de
valores de uma sociedade liberal, à égide de um Estado igualmente marcado pelo mesmo
liberalismo. Transacionando-se a um momento de Segunda Onda, percebe-se a herança daquele
primeiro feminismo iluminado manifestada no sufrágio feminino, o qual veio a desenvolver-se
primeiramente nos Estados Unidos e internacionalizar-se através de um método kantiano de
elevar o particular ao status de categoria geral de análise. Tem-se então, na Terceira Onda, o
período idealizado como de emergência de feminismos, para além das concepções concebidas
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anteriormente na história, as quais tinham preponderância – em realidade, continuam tendo –
em Estados centrais do sistema.
Sendo assim, as críticas de Terceira Onda ampararam inferências dessa dissertação,
quanto à questão de haver um feminismo com base em um enfoque histórico oficial
representando apenas a trajetória política de mulheres brancas, ocidentais, do Norte,
heterossexuais, de classe média-alta, formalmente educadas e circunscritas em uma prática
discursiva liberal. Dessa forma, entende-se que recaiu sobre elas o delinear da historiografia do
movimento de mulheres e, por isso, constitui-se difícil pensar em um discurso feminista para
além do que elas haviam proposto, a exemplo da primazia pela igualdade com os homens,
emancipação econômica da esposa de seu esposo, educação formal, oposição binária-dialética
no sistema homem-mulher, dualidade de ambiente público-político/doméstico-privado, etc.
Há um grande desafio em abandonar as categorias acima mencionadas, uma vez que
mesmo contestadas por contradiscursos e resistência política, comumente são evocadas para
validar uma narrativa propriamente feminista – como se tivesse uma única maneira de se
compreender o feminismo, ou ainda, um tipo de feministômetro. Sobretudo, o mais importante
aqui foi compreender como se dá um caráter hegemônico a essa identidade de mulher em
específico – ao seu discurso – ela tão somente representou a sujeita ideal do feminismo,
mitificada, em referência à força dos processos construídos historicamente, os quais, inclusive,
ainda detêm sua ressonância em tempos contemporâneos.
No segundo capítulo, procurei aprofundar-me em dinâmicas próprias do feminismo,
compreendido como campo de práticas discursivas, tomando-se por base a epistemologia
feminista da Teoria das Relações Internacionais e, como elemento de observação, a governança
global dos direitos humanos das mulheres. Assim, as inter-relações feministas compreendem
uma infinidade de espaços de enunciação, cada qual interagindo entre si. Em tal perspectiva,
neste trabalho, há menção a feminismos liberal, radical, cristão, socialista, crítico,
construtivista, pós-estruturalista, pós-colonial (decolonial), negro, chicano, indígena,
islâmico, lésbico, queer (trans), pós-moderno (ciborgue), e enfim, o ecofeminismo.
Defendi que há uma hegemonia de uma prática discursiva feminista liberal sobre as
demais, levando em conta a ideia em torno de uma história oficial do feminismo que a
privilegia, e embasando-se teoricamente na experiência de transição à de(s)colonialidade de
feministas indianas e islâmicas, as quais argumentam acerca de uma colonialidade de gênero,
voltada a reificar ideologias formuladas em um contexto específico como verdades absolutas
e, principalmente, pré-dispostas a disciplinar vozes em contexto de marginalização.
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Nesse sentido, parti da premissa de que haja um sistema internacional marcado pelo
liberalismo e capitalismo, o qual encontra-se conectado a uma forma de Estado também liberal
e capitalista. Com efeito, ambos convergem em apresentar características provindas de uma
estrutura patriarcal, prejudicial e discriminatória às mulheres.
Outrossim, o patriarcado goza de um status de hegemonia e, nesse sentido, engendrou
como tradição um sistema de Estados de predominância naturalmente masculina, a fim de
subsidiar a perpetuação de suas culturas. No entanto, com os câmbios paradigmáticos no fazer
relações internacionais, e também, pelo advento da globalização, possibilitou-se um cenário de
aberturas a temas fora da agenda tradicional – de guerra, segurança e paz, bem como a novos/as
agentes para além do formato convencional de Estado.
Nesse cenário, construiu-se uma governança global dos direitos humanos das mulheres,
devidamente regulamentada por um organismo internacional de acordo com cada período. A
saber, em um primeiro momento, a Liga das Nações (1919-1942), e a posteriori, a Organização
das Nações Unidas (1945-hoje). Desde aqui, pôde-se perceber um código organizacional do
sistema interestatal, o qual geralmente tende a bifurcar ambientes de participação e atuação
política pela nomenclatura de oficial e paralelo.
À título de exemplo, a Liga das Nações optou por ofertar um espaço à mulher, cuja
posição era de marginalização, se comparado aos debates em palco central, status justificado
seja pela representação irrisória e histórica de mulheres no meio público-político-internacional,
seja pelo argumento em negá-las a capacidade de resolução dos temas de relevância
macroeconômica. Em segundo lugar, imputou-se em tal ambiente uma ideologia liberal,
centrada em priorizar o exercício de direitos com primazia da dimensão individual, e com uma
formalização legal em instrumentos internacionais – documento, cartas, tratados e etc.
No marco da ONU, incrementaram-se vários aspectos no sistema de governança – o que
merece ser valorizado, ainda que se perceba a manutenção de controvérsias antigas, além do
surgimento de algumas complexidades até então inéditas. Nesse sentido, as Nações Unidas
empreenderam todo um trabalho em instrumentalizar a DUDH, assim como convenções de
direitos com especificidade para as mulheres; também engendrando agências expertas como a
CSW e a ONU Mulheres, embora a mulher figurasse ainda como um mero objeto passivo à
margem de esferas de tomada de decisão e poder interpelantes à sua condição humana.
Contudo, como nunca antes observado, os coletivos de mulheres detinham um nível de
articulação, ao ponto de produzirem uma espécie de lobby feminista em ONGs e OIs, com as
quais se interligavam para compor uma sociedade civil global feminista. Referencia-se esse
como um período de emergência de tal movimento no sistema-ONU que, deparando-se com as
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formalidades e disfunções burocráticas desse organismo internacional, logrou êxito em
pressioná-lo a fomentar um espaço central para a mulher, concedendo mais visibilidade e
relevância à governança global dos direitos humanos delas.
O capítulo três se dedicou a analisar como se estruturou esse ambiente de centralidade
internacional à mulher, tomando-se por base as quatro grandes Conferências Munidas da ONU
sobre as Mulheres (1975-1995). Desde os primeiros procedimentos, organizaram-nas separando
um palco para a inter-relação de Estados – que recebeu a nomenclatura de conferência oficial,
e por outro lado, um ambiente paralelo para a enunciação de discursos proferidos pela
sociedade civil global, nomeado de fórum das ONGs.
Apesar de apresentar complexidades e controvérsias, ademais de dinâmicas de
hegemonia e resistência desde a primeira conferência em 1975, realcei no meu trabalho o
processo político de Nairóbi, 1985, por ali haver acontecido a maior parcela de representação e
contribuição de mulheres e feminismos do Sul Global. E sobretudo, apesar de falar-se em
coletivos de mulheres, em realidade, nas conferências, em nível de inter-relação pessoal,
simulava-se um jogo político maciço de poder entre Estados, reflexo da configuração da
conjuntura internacional daquele momento.
Dessa maneira, faz-se possível argumentar que a divergência identitária observada entre
mulheres na Conferência de Nairóbi – o que dizia respeito a perspectivas de mundo, projetos
políticos emancipatórios e práticas discursivas feministas – havia sido um reflexo de uma época
marcada pela bipolaridade da Guerra Fria. Assim, com a superação de tal conflito em uma
perspectiva macroestrutural, com uma impressão de vitória dos Estados Unidos e das forças
capitalistas globalizantes, e com a extinção da União Soviética, percebia-se que as
microdinâmicas tenderiam a ir na mesma direção.
Sob essa ótica, na década de 1990, a ONU programou grandes conferências
internacionais, as quais se viam imbuídas em uma ideologia imperante de fomentar pactos
globais e criar o consenso entre Estados no marco de negociação. Nesse período, deve-se
destacar o processo político de Cairo, 1994, um evento, a princípio, projetado para debater
pontos em torno de desenvolvimento e população, e por fim, convertido pelo esforço integrado
do coletivo de mulheres e lobby feminista no espaço oficial, a favor das causas femininas em
temáticas de direitos reprodutivos e sexuais – leia-se o direito ao aborto.
Reproduziu-se o mesmo cenário na Conferência de Pequim, em 1995, cuja diversidade
de identidade e vozes de mulheres consolidou o que havia sido visualizado no ano anterior;
nesse espaço, observaram-se inter-relações de discursos hegemônicos e contradiscursos de
resistência. No entanto, como igualmente havia acontecido em Cairo, havia ali na conferência
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oficial uma aliança conservadora, com mais atributos de poder, empreendendo esforços para
que houvesse um retrocesso nas agendas de direito para as mulheres; algo que jamais poderia
ter sido acatado.
Deparando-se com a conjuntura supracitada, o coletivo de mulheres optou por utilizar
uma estratégia pautada em uma política de identidade homogenia – um pacto propriamente dito,
em detrimento aparente de suas diferenças. E, para subsidiar o feito, buscando também manter
sua hegemonia o patriarcado do sistema internacional se apropriou do maquinário discursivo
de um feminismo liberal, permitindo uma reinvenção na relação de gênero, agora possibilitada
entre as próprias mulheres.
Portanto, coube ao caráter patriarcal do sistema de Estados delinear a governança global
dos direitos humanos das mulheres; agindo em uma lógica capitalista e neoliberal de
sobrevivência e perpetuação, o patriarcado inventou para si condições ideais para performá-lo
com tal. A princípio, o processo mencionado anteriormente envolvia um contexto de mulheres
subjugando outras mulheres, para dar um fim às controvérsias no âmbito da negociação
internacional, caminhando-se a um pacto global, mitificado na ideia de solidariedade entre
todas as mulheres e no surgimento de um feminismo internacional.
A posteriori, compreendeu-se que a preponderância de um tipo de feminismo
internacional estava articulada com um conjunto de ideologias que se reforçavam e mantinham
uma coesão. Por essa razão, argumentei que havia ocorrido uma convergência pontual entre
práticas discursivas de um feminismo liberal, já hegemônicas dentro do campo feminista, com
a hegemonia das instituições intrínsecas ao sistema internacional – o capitalismo, o
neoliberalismo e o patriarcado.
Ainda que se buscasse uma conclusão, gostaria de retomar o entendimento acerca de
este ser apenas um parâmetro de se observar um processo político, por meio de uma revisita
crítica às narrativas oficiais e um resgate de narrativas marginalizadas e silenciadas
historicamente. Tomando-se por base essa percepção, abre-se a argumentação ao debate com
outras possibilidades de análise que podem ser buscadas, a exemplo de: os custos de um pacto
internacional, o papel das elites (de mulheres ou feministas) em tais procedimentos, a
resistência silenciosa, as antologias do feminismo, o regime emocional de gênero, a construção
da política contemporânea e etc.
Espera-se que a dissertação esteja a serviço do desenvolvimento do feminismo como
parte das teorias de Relações Internacionais, impulsionando novas perspectivas e produções
científicas para acadêmicas da área ou pertencentes a outros campos do saber, dentro de uma
ótica multidisciplinar. Igualmente, espera-se que sua contribuição se estenda para fomentar a
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relevância em se teorizar experiências pessoais na prática de pesquisa, posicionando-se em
escolhas e métodos sobretudo. Almeja-se, enfim, propagar o quão necessário se faz converter
objetos de estudo e investigação em meios de enunciação de contradiscursos e vozes periféricas.
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